
Na Pau nu ook de eerste van Bordeaux voor de 
Gebr Hagens 
Om een eerste te winnen in onze fondclub De Glazenstad moet je van goede huizen komen. De gebr 
Hagens uit Achthuizen wisten in de vier jaar die ze lid zijn twee keer de titel Keizer Generaal te 
behalen in 2017 en 2019  maar een vluchtoverwinning was er niet bij. In 2018 moesten zij 
clubgenoten Jan en Twan Nobels voor laten gaan. Dit jaar hebben zij het gemis van een 
vluchtoverwinning rechtgezet en gelijk maar binnen twee weekenden twee overwinningen aan de 
palmares toegevoegd. Over de voorbereiding in verband met het Corona virus en de daaruit 
voortgekomen late start van het seizoen hebben we het na de overwinning op Pau al gehad. Er werd 
ter vertraging van de rui voor het eerst verduisterd op de hokken bij de gebroeders. Als we naar de 
afstamming van de overwinnares NL19-1639643 kijken zien we dat deze veel overeenkomsten 
vertoond met de overwinnaar van Pau. Aan vaderskant betreft het hier de alom bekende stamduiven 
zoals de “Inteelt Kweker 42”, “Leontien”, ”Lucinda”,en “Sarina” gekoppeld aan een dochter van 
Queen Tonny van Frans Bungeneers. Aan moederskant zien we de stamduiven “Alejandro”,  “Rijs”,  
“Sarina” en “Angelo”. De “Angelo” ( soort gebr Bruggeman) die zelf de nodige kopprijzen vloog  
behoort wel tot de top verervers zo zien we diverse kopvliegers in zijn nakomelingen zoals de 
kinderen “Epke” o.a. 64e nat Barcelona 166e nat Narbonne, “Odile”o.a. 187e  en 369e nat Barcelona, 
“Mees” o.a. 49e nat Agen, 155 nat Marseille en de kleinkinderen die in de eerste 100 nationaal 
vlogen “Annemie”17e nat Agen, Harry 5e nat Bergerac, “William 90e nat Agen , “Meghan”17e nat 
Perigueux, “Angelino” 10e nat St Vincent en 95e nat Perpignan, “Bram”7e nat Agen, ”Honey”  19e nat 
Marseille, “Olivier”14e nat Marseille, “Lucibella” 59 nat Narbonne en 92 nat St Vincent ZLU, 
“Rosita”7e nat Barcelona en “Gijs” 7e nat Barcelona. Zowaar een lijstje om trots op te zijn. Daarnaast 
hebben diverse kleinkinderen van “Angelo” op andere hokken de nodige prijzen bij de eerste 
honderd gewonnen zo is de tweede Internationaal Barcelona 2019 bij Raf Stynen uit Geel een klein 
en achterkleinkind van “Angelo” via moederszijde. De inbreng van de Frans Bungeneers duiven is een 
gouden greep geweest. Nadat de gebroeders mat Frans in contact waren gekomen werd er 
afgesproken om van de beste duiven met elkaar te ruilen en zoals je ziet kun je met een ruiling elkaar 
goed helpen. Terug naar Bordeaux. Voor deze vlucht werden drie oude en 36 jaarlingen ingekorfd. 
Enkel de eerste drie duiven worden aangewezen de overige gaan voor de voet de mand in. Omdat de 
doffers en duivinnen in verband met het Corona protocol gescheiden ingekorfd moesten worden 
werden eerst de doffers gekorfd en stond de winnares dus bij de laatst getekenden op de lijst, wat 
haar er niet van weerhield om zo snel haar vleugels haar dragen konden naar huis te snellen. Van de 
39 gezette duiven wisten er 17 zich in de prijzen te vliegen. Voor het medische plaatje hebben Ad en 
Rinus hun vertrouwen geschonken aan dokter van der Sluis en Stephan Göbel. Twee a drie maal per 
jaar wordt er een ritje naar Kockenge gemaakt voor een keel uitstrijkje en een uitgebreid mest 
onderzoek. Het eerste bezoek is altijd voor aanvang van het seizoen en afhankelijk van de 
bevindingen worden er maatregels genomen. Dit jaar werd er een lichte besmetting van het geel 
geconstateerd en daarom werd er tijdens het broeden een 6 daagse geelkuur gegeven. Zolang er 
geen bijzonderheden zijn worden er geen medicijnen verstrekt wel krijgen de duiven bij thuiskomst 
van een vlucht met twee of meer nachten mand ter zuivering cq ontsmetting een combinatiekuur 
van dokter van der Sluis. Twee weken aaneen een eerste winnen in fondclub “De Glazenstad” iets 
wat niet veel voorkomt daarom Ad, Rinus en Sonja nogmaals gefeliciteerd met deze prestaties en wie 
weet misschien mag ik nog eens langskomen. 
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