
 

 

De Combinatie Jan de Wijs & Zn. uit Den Hoorn, geeft op de 
openingsklassieker, St. Vincent (NPO) 2020, haar visitekaartje af 

 
Door de problemen met het Corona virus is dit grote fond seizoen later gestart dan we hebben 
kunnen voorzien. Als gevolg van deze uitgestelde start is St. Vincent 2020 weer de echte 
openingsklassieker geworden zoals we die in het verleden altijd hebben gekend, en zo zou het, naar 
mijn bescheiden mening, nog altijd moeten zijn!  
Nadat vrijdagochtend de vlucht van uit Pau (ZLU) werd uitgesteld wegens de dikke bewolking, 
konden vrijdagmiddag 17 juli, de duiven van St. Vincent om 13.00 uur wel worden gelost, dit met een 
kalme noordwesten wind. Achteraf bleek dat de duiven daar een zware kluif aan zouden hebben. Bij 
het uitslaan van de klokken, zaterdagavond, waren veel duiven nog onderweg. 
 
De Combinatie Jan de Wijs & Zn. begint in onze fondclub op de eerste vlucht van dit seizoen met 
waar ze het seizoen 2019 op de laatste vlucht mee geëindigd is, namelijk met het opeisen van de 
overwinning in onze FC de Glazen Stad. Was dit in 2019 met de overwinning op Perpignan (ZLU), dit 
seizoen begint zij met de overwinning op St. Vincent (NPO).  
Zaterdagochtend om 11.27 uur was het de blauwe duivin “Little Bo” met ringnummer 2016-1833870, 
die als eerste afgevlagd kon worden bij de combinatie in Den Hoorn. Daarmee was ze de 1ste melding 
in het sterke NIC van de Reisduif in Naaldwijk. Daarnaast won zij ook de 1ste in onze FC de Glazen 
Stad. Tevens won ze de 1ste in kring Westland, de 3de in Sector 2 van 2923 duiven en een mooie 11de 
plaats van 12.225 duiven, van de totale lossing NATIONAAL.  
Op deze St. Vincent draaide de combinatie een mooie serie met aankomsten om 11.27 uur,  
 12.49 uur, 13.20 uur, 13.31 uur, 13.41 uur en 14.34 uur.  
 
‘’Little Bo” is een nestduivin en zij leverde haar prestatie op een jong van 7 dagen. Het is een duivin 
met een speciaal verhaal. Zij heeft haar naam te danken aan haar moeder “Bo”. Deze duivin “Bo” 
won in 2015 bij de boezemvriend van Jan sr., Piet Overkleeft, de 1ste NATIONAAL Bergerac in sector 2.  



Na het behalen van deze prestatie is “Bo” gekoppeld aan een kweekdoffer van de combinatie, een 
zoon van “Debbie”. “Debbie” won in haar carrière een hele reeks mooie prijzen op o.a. Narbonne, 
Perpignan, Barcelona enz. Uit deze koppeling kregen Jan sr. en Jan jr. twee jongen waarvan er een 
door de combinatie op het kweekhok is het gezet. Het andere jong, “Little Bo”, ging naar het 
vlieghok. Daar ontpopte zij zich tot een goede vliegduif. Zo had ze, voordat ze haar prestatie op deze 
St. Vincent vlucht leverde,  o.a. al een 105de NAT. Pau en een 622ste NAT. Perpignan op haar palmares 
staan.  
De eerder genoemde Piet Overkleeft, die zelf inmiddels gestopt is met de duivensport, was zelf een 
groot kampioen en trok veel met Jan sr. op. Samen bezochten zij veel kampioenen op zoek naar 
duiven die hun hokken op een hoger plan konden brengen. Ze deden ook veel aan samenkweek. Zo 
heeft Piet een grote invloed gehad op de huidige kolonie van de combinatie en daar is Jan sr. hem 
nog steeds dankbaar voor.   
 
De combinatie Jan de Wijs & Zn. behoort tot de categorie grote liefhebbers. Voor het spel op de 
grote fond vluchten beschikken zij over ca. 70 koppels oude duiven die dit jaar, door 
omstandigheden, allemaal als nestduiven worden gespeeld. Met deze omvangrijke kolonie spelen ze 
in principe alle NPO en ZLU vluchten die op het programma staan. Op de fondvluchten wordt meestal 
ook met een flinke ploeg duiven gespeeld.  
Over het spelen met veel duiven kennen we ook de gevleugelde uitspraak van Jan Sr.: ‘’Je kunt wel 
veel duiven mee geven, maar uiteindelijk moeten de duiven het zelf doen, ze helpen elkaar echt 
niet naar huis duwen‘’. 
Met deze overwinning op St. Vincent kunnen Jan sr., Jan jr. en natuurlijk Toos (de stille kracht achter 
de combinatie) de resterende vluchten van dit seizoen met vertrouwen tegemoet zien.      
Jan sr. en Jan jr., namens de Fondclub nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning op St. Vincent. 
 
Ton van Lier 


