
Cor en Yvonne Kleijn zegevieren op St Vincent 
Deze St Vincent gaat de boeken in als de eerste grand prix vlucht van het seizoen 2021. Om de 
duivensport een hoger aanzien te geven heeft het NPO bestuur per onderdeel een grand prix vlucht 
in het programma opgenomen. Dat het geen gemakkelijke vlucht zou worden was op vrijdag al snel 
duidelijk en daarom werd er door de lossingscommissie gekozen om niet te laat te lossen. Het 
startsein werd dan ook om 11.30 uur gegeven zodat de 11.617 duiven, waaronder 690 de eer voor de 
Glazen stad verdedigen, de terugreis konden aanvaarden. Onderweg kregen zij te maken met 
laaghangende bewolking waardoor de duiven toch wel wat opgehouden werden. Het is bijna half één 
als Cor en Yvonne een duif op het hok zien vallen. Het is de NL18-1066992 die als vierde getekende 
de mand inging en nu om 12.28.29 de pieper laat gaan. Bijna 25 uur na de lossing weet deze kranige 
dame de zege in onze fondclub voor haar baasjes binnen te halen. We komen Cor en Yvonne 
regelmatig in de kop van de uitslagen tegen. Op de feestmiddagen is Yvonne altijd bereid om met de 
lootjes rond te gaan. Nu mogen zij als vluchtwinnaar het podium betreden. Naast de 
overnachtvluchten spelen Cor en Yvonne al jaren niet onverdienstelijk op de generaalkampioenschap 
vluchten. Enkel jaren terug was het Arie van de Berg uit Spijkennisse die aan Cor en Yvonne vroeg of 
zij niet wilden ruilen met hem. Hij wilde namelijk wat snellere duiven hebben. Er werd al snel een 
deal gesloten en enkel koppels kwekers verhuisden van Spijkenisse naar Middelharnis en  een 
ploegje jongen vertrok vanuit Middelharnis naar Spijkenisse. De basis van de huidige fondploeg 
bestaat hier uit voornamelijk van de Berg duiven. De 992 is gekweekt uit een van de Berg koppel. Zij 
is als jong op de jonge vluchten gespeeld en mocht als jaarling haar kunnen tonen. Volgens Cor heeft 
zij wel prijs gevlogen anders had zij niet meer op het hok gezeten. Als twee jarige kwam zij in het 
begin van het seizoen met haar poot klem te zitten tussen de dakgoot van het hok. Met veel moeite 
wist Cor ze los te krijgen met als gevolg een gebroken poot en een seizoen zonder vluchten. Dit 
seizoen werd zij weer ingezet en is vanaf de eerste vlucht mee geweest. Cor en Yvonne spelen op 
totaal weduwschap. De overnacht en de snellere duiven zitten hier in één afdeling. Het opvoeren 
gaat hier als het volgt. Op maandag en dinsdag staat er variamax pinda’s en hennep op het menu. 
Daarna terug naar eiwitarm. Voor de duivinnen geldt hetzelfde regime en de dames die onderling 
gingen paren werden verwijderd en zo heb je na een paar jaar een ploegje duivinnen die onderling 
niet paren. Om de PH waarde van het water op het juiste peil te houden wordt er dagelijks Paloma 
Blue aan toegevoegd. De duiven worden wekelijks gespeeld tot de week voor de overnachtvlucht 
waarop zij gepland staan. Bij thuiskomst mogen zij tot de volgende middag bij elkaar blijven. De 
doffers trainer ’s morgens en ’s avonds met open hok zo ongeveer anderhalf uur. Waarbij zij 
regelmatig in en uit klepperen. De duivinnen gaan ’s avonds naar buiten en de klep gaat op half zodat 
als de dames naar binnen gaan zij niet meer naar buiten kunnen om op het hok te gaan hangen en de 
rest naar beneden komt. Cor en Yvonne hadden voor deze vlucht 10 duiven gekorfd waarvan er 4 
prijs wisten te vliegen. 
 
Cor en Yvonne namens de fondclub nogmaals gefeliciteerd en hopelijk tot ziens op de feestmiddag. 
 
Kees van den Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


