
Hans Groenendijk overwinnaar op Agen

Het weer was dit weekend niet in het voordeel van onze geliefde duivensport en na een dag 
wachten werden de duiven dan ook op zaterdagmorgen gelost om 10.45 uur. Volgens de 
reglementen werd deze vlucht dan ook aangemerkt als een ochtendlossing en waren de 
neutralisatieregels van toepassing. Gelet op de aankomsten van de naar Mont de Marsan 
uitgeweken Pau-duiven behoorden aankomsten voor de neutralisatietijd tot de mogelijkheden. Zo 
dacht onze hoofdrolspeler er ook over en tot na de neutralisatietijd is hij bij zijn hok, dat niet bij 
zijn huis staat, gebleven. Toen het donker begon te worden en er nog geen duiven van Agen 
gemeld waren is Hans naar huis gegaan. De andere morgen werd hij al ruim voor 5 uur gewekt 
door de vogels in de tuin en is Hans naar het hok gegaan. Bij aankomst bij het hok zat er al een 
duif op hem te wachten en een snelle blik op het constateersysteem leert dat Nl15-1672722 om 
00.04.36 uur al gearriveerd was en hiermee is hij de snelste duif van onze fondclub. Door de 
neutralisatie tijd wordt hij op de verdere afstand geklopt en ging een eerste in de sector aan zijn 
neus voorbij.  Hans is een duivenmelker puur sang die altijd gaat voor de overwinning en met 
minder liever geen genoegen neemt. Hans speelt voornamelijk de overnachtvluchten met de 
voorkeur naar de NPO-vluchten al wordt er ook op Barcelona zeer verdienstelijk mee gedaan. Ook 
op de dagfond weet hij regelmatig een vroege duif te pakken. De tweede week van maart worden 
de koppels bij elkaar gezet en brengen ze twee jongen groot waarna het weduwschap een aanvang
neemt. Er wordt enkel met de doffers gespeeld.  Voor de 722 was het zijn eerste krachtmeting op 
de overnacht, als jaarling heeft hij naast de kortere invliegvluchten twee maal een dagfondvlucht 
gehad. Gelet op zijn aankomsttijd heeft hij er nu een verlengde dagfondvlucht van gemaakt. Dat 
de 722 het vroeg vliegen niet van een vreemde heeft blijkt wel als we naar zijn afstamming kijken 
want aan vaderszijde zien we Hans fameuze broers 80 en 81 de vader komt namelijk uit de 81 met
een dochter van de 80. De moeder komt uit Hans kweekkoppel Cas de Graaf. De voeding wordt vrij
simpel gehouden zo krijgen de mannen de eerste dagen volle bak licht voer. Waarbij opgemerkt 
wordt dat het voer na 4 a 5 minuten wordt weggehaald. De laatste 6 voedingen wordt er zwaarder 
voer verstrekt. Naast het voer wordt er af en toe een pinda gegeven. Het medische plaatje is ook 
niet uitgebreid om de twee weken wordt er een BS kuurtje gegeven en één dag in de week 
appelazijn en één maal in de week Herbolan. Naast het winnen van de eerste prijs had Hans nog 4 
van de 12 gezette duiven in de prijzen. Hans bij deze nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning.
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