
De Gebr. De Zwart, Delft winnaars
van  de loodzware Bergerac in de

“Fondclub
De Glazen Stad”.

 
 

 
 
 
 
 
 
De opening van het meerdaagse fondseizoen 2008 zal door velen met gemengde gevoelens zijn
ervaren. Door de omstandigheden onderweg, vooral op de lossingsdag, werd het een enorme 
krachtmeting met talloze achterblijvers. Vooral voor de kleinere liefhebbers was dit een domper
alhoewel gemeld moet worden dat er nog heel wat duiven zijn nagekomen.
 
Maar zoals op elke vlucht zijn er naast verliezers toch ook altijd weer winnaars.
De Gebr. De Zwart uit Delft klokten om 11.12 uur hun eerste duif en wel de 2004-1930051. Deze
weduwnaar maakte een snelheid van 965 mtr./min. En wint daarmee, naast de 1e prijs in onze
fondclub, de 3e prijs in de Afdeling 12 “De Kuststrook”en de 20e prijs Nationaal Sector 2.
 
Ondanks dat deze doffer verregend was kwam hij in prima conditie thuis uit de goede richting en
draaide direct op de klep van het hok zonder een seconde te verspelen.
De ouders stammen af van Jan Ernest x Rogier Wijnands.
Naast Jan Ernest en Rogier Wijnands duiven doen zij ook aan samenkweek met Cees van der Laan
met het oude Texier ras.
 
Dick en Wietze zijn lid bij P.V. Het Westen in Delft en daar al 26 x Generaal Kampioen geworden en
ook in de Afdeling 12 “De Kuststrook” zijn zij jaarlijks te vinden bij de Generaal Kampioenen.
 
Eerder presteerden de 2004-2220364 het om 9e en de 2004-1929960 om 8e Nationaal Bordeaux ZLU
te winnen. Beide duiven zijn van het soort Ernest x Wijnands.
 
Na de vluchten krijgen de duiven een lichte mengeling voorgeschoteld en elektrolyten in het water.
 
In de winter krijgen de duiven een paratyfus kuur gedurende 21 dagen gevolgd door een enting
tegen paramixo. Op nest krijgen alle duiven een geelkuur gedurende 3 dagen zowel over het voer als
in het drinkwater.
De dierenarts wordt uitsluitend geraadpleegd als Dick en Wietze denken dat er mogelijk iets aan de
hand kan zijn.
 
De gebroeders beschikken over 80 koppels duiven inclusief kwekers en jaarlijks worden er zo’n 80
jongen gekweekt.
 
De kwekers worden gescheiden in augustus en gekoppeld in januari en de vliegers worden
gescheiden in december en in april gekoppeld. Deze laatste broeden “droog” en gaan vervolgens op
weduwschap.
 
 
 
 
Dagelijks moeten de duiven minimaal een uur trainen en dat 2x per dag t.w. om 05.30 en 17.00 uur.
Steeds daarna gaan de weduwduivinnen los en als deze “vervelend”worden brengt men ze ’s avonds



Steeds daarna gaan de weduwduivinnen los en als deze “vervelend”worden brengt men ze ’s avonds
zelf weg om te trainen.
 
De jongen worden in hun geboortejaar zelf afgericht en op de natour gespeeld.
 
De tuinhokken staan op het zuiden en het oosten, zijn voorzien van pannen, hebben verwarming die
trouwens niet gebruikt wordt en een ventilatiesysteem dat zelden gebruikt wordt.
 
Men voert Super M van Mariman en Energiemix.
 
Volgens de gebroeders zijn de beste liefhebbers in de regio Piet Overkleeft, Jan de Wijs en Peet
Solleveld.
 
Voor wat betreft de NPO weet men te melden in het huidige bestuur veel vertrouwen te hebben en
dat zij ook opkomen voor de belangen van de meerdaagse fondliefhebbers.
 
Over de fondclub “De Glazen Stad”zijn zij prima te spreken, alles is goed geregeld, aantrekkelijk
spelverband en een spetterende feestavond met kampioenenhuldiging.
 
Dit jaar spelen Dick en Wietze al 40 jaar als combinatie in goede harmonie!
 
Nogmaals proficiat met dit succes namens de leden en het bestuur van de fondclub
“De Glazen Stad”!
 
 
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg
 
 


