
GRAND PRIX

Het dorp heeft ongeveer 85 inwoners' Landelijker kunt u zich

niet voorstellen en daar vinden we de Zoon / Vader combi-

natie die winnaar z'rjn. Bart-Jan is 35 jaar en werkzaam bij

Diervoeders in Zoetermeer waar hij ook woont en vader Ber-

nard is 67 iaar en gepensioneerd sportveldenspecialist bij de

Gemeente Rotterdam. Zoon zil dus midden in o'a' de duiven-

wereld en vader is een sportgeinteresseerde van de bovenste

plank, hij tbald, de Elfstedentocht ge

nog en w We gaan eerste even in oP

van deze nl. zoon / vade( meestal is

om. Zoon Bart is hier de drijvende kracht en initiatiefnemer

om met duiven te gaan spelen en vader Bernard is door hem

enthousiast gemaakt om mee te gaan doen' Samen vormen

ze een combinatie die graag op alle vluchten meedoet van

Meer tot Barcelona.
Toen Bart op weg ging naar een begrafenis in Oldenzaal'

met hr. Str'rjdhorst, van een familielid kwam het gesprek op

duiven en dat duurde de hele reis zowel heen als terug' Dat

ging zelfs zo ver dat deze man duiven kwam brengen terwUl

àr niet eens een hok was. Wel had zijn opa al sierduiven

maar deze duiven werden ondergebracht in een kippenhok

op stokies gezet en zonder enige ervaring werd dat de start

in 2OO2 en in 2OO3 werd er voor het eerst meegedaan' Van

een provisorisch getimmerd hokje op de zolder kwam er een

"schaftlokaal" of directiekeet en dat werd het hok en dat is

voor 25 koppelshet nog steeds' 
'ne aanbouw aanvliegduiven en I

het huis zitten 1 asPel en enkele

latere jonge duiven. Kort samengevat er wordt gewoekerd

metdebeschikbareruimte.DemeesteinteressegaatUitnaar
de overnachtvluchten zowel de ZLU als middaglossingen'

Een doorbraak kwam er in 2006 toen de collega van vader'

Ger van Gelder uit Rotterdam wat duiven bracht' En tot op de

dag van vandaag is uit die duiven de basis van hun fondko-

lonie ontstaan, die bloedlijn loopt door 99% van hun duiven'

Namen als Gebr. Hagens uit Achthuizen en Klip-Verhagen uit

Rotterdam kom je tegen. Tot voor kort werd er weduwschap

gespeeld maar vanaf 20'15 is het nestspel geworden' Dat

12 I HET SPOOR DER KAMPIOENEN

maakt het allemaal wat eenvoudiger, ook in de verzorging

en loslaten. ln 2015 evalueerden zij de gang van zaken en

kwamen tot het besluit om het zo eenvoudig mogelijk te gaan

doen om geen slaaf van je duiven te worden' De duiven leven

daar'11 maanden gezamenl'rjk, er wordt ook maar enkele we-

ken gescheiden en de koppeling is vrij paren' Het voer komt

van Teurlings en door zijn werk is dat voer en voeren een

onderwerp waar Bart zich uitputtend mee bezig houdt' het is

Sport Light aangevuld met wat meer vetrijk voer afhankelijk

van de vluchten. Na de rui krijgen de duiven een drinkwater-

kuur tegen Paratyfus. T'rjdens het seizoen wordt maandag Pro-

polis gegeven, dinsdag Multivitamine en woensdag de Fles

van Teurlings. Op de overnachtvluchten krUgen de duiven 1

week voor inkorving een geelpil opgestoken' De lO program-

maduiven trainen vanaf half februari twee keer per dag en de

overnachters vanaf medio mei ook. De vlag wordt gebruikt

maar slechts als gewenning want na een uur gaan de hokken

open, de vlag naar beneden en de duiven naar binnen' Voor

de vluchten worden de duiven 4 keer een stukje weggebracht

om de route er in te krijgen. Ook de overwinnaar v.an Cahors

is zo'n toevalsduif. Deze duivin is gekweekt uit een program-

madoffer die al een 7e op Bourges heeft gespeeld, zoon van

het eigen soort met nog een Strijdhorstduifje De moeder is

gekweekt uit een doffer van Jan v'd. Zwet (waar ze 2 duiven

mee hadden geruild) en een duivin die ook al een 52e op

Cahors heeft gespeeld, uit een zoon van hun Topkoppel' Ze

draagt de naam Ariena en is een kras duivin, een laatje van

20'13..Het z'tjn mensen die erg veel geduld met de duiven heb-

ben, gekeken wordt naar fris thuiskomen, prijzen en afstam-

ming,de bouw vinden ze minder belangrijk' Hun oudste duif is

uun 2OtO. Zaterdag beleefden ze een ware happening' Vader

was om 4.45 al op om alles gereed te zetten Om 5 uur kwam

Bart en samen gingen ze een "bakkie doen" toen Bart uit zijn

ooghoeken dacht een schim te zien, maar verder zag hij niets'

Toen ze na een minuut of 10 naar buiten gingen kregen ze de

schrik van hun leven want daar zat de duivin op het andere

hok, ze moet daar zeker 1O minuten hebben gezeten' Om-

dat ze vanuit het licht naar het donkerder hok moest duurde

dat ook nog even maar 5'38.52 was ze geconstateerd' Toen

begon een zenuwslopende periode maar toen eindelijk bleek

daizij de hoofdprijs hadden gewonnen was het feest want na

de Teletekst vermelding op Bordeaux speelden ze nu echt de

lste prijs in sector 2 van Cahors en dat betekent wat!

1.8.J. & B. v.d. Bosch uit Gelderswoude, 2' A'H'M' Pot uit

Rotterdom,3. Gebi: Jocobs uit Nes o/d Amstel, 4' Jon Ouwer-

kerk uit Lekkerkerk. 5. Cees Hortog uit Zwiindrecht' 6' B' von

Peppel uit Wormer. 7. J. Groenendiik uit Sommelsdiik' 8' P'

Sci:hiortemon uit Goudo. 9. Joop von Vliet & Zn' uit Krimpen o/d

tJsset. 10. Morien Orgers uit Hekelingen'
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