
COMB.  STEEN VAN RIJN WINNEN  MARSEILLE 
IN  F.C. “ DE GLAZEN STAD”

 

 
De duiven van Marseille moeten net als de wielrenners in de Tour, met deze harde westen, zij wind, in een
waaier gevlogen hebben. Via Limburg tegen de wind in naar het westen. Enkele duiven schieten eerder uit
de waaier en melden zich in de zuidwesthoek. Maar het gros valt veel noordelijker en dit tot laat in de
avond.
Ook zo’n uitschietster valt om 21.55 uur, dicht bij de kust, in Leiden, op het “Hokje” van Comb. Steen van
Rijn.
 
De 06-2127136, een nest duivinnetje, presteerde het om de 1012 km. met een snelheid van 1094 meter af te
leggen en liep om 21.55 over het elektrische systeem.
John stond net aan de telefoon en hoorde van een vriend dat er een duif in Amstelveen was gevallen, toen
zijn duivin op het hok neerstreek. De schrik zat er even goed in.
 
Hier worden alleen de Z.L.U. vluchten gespeeld en John had de handdoek al in de ring gegooid. De eerste
vlucht vanuit Pau, te laat, Bordeaux, voor zijn doen ook niet lekker en van Barcelona weer geen duif.
John kennende, moet dit geen pretje voor Anneke (zijn vrouw) zijn geweest.
 
Daarom nu het hoofdstuk Anneke, de nesten, die na Barcelona verbroken werden, herstelde zij. De hele dag
met kleine jongen van de jaarlingen in de weer geweest om de oude koppels van de nestduiven te herstellen.
Dit geduld kan alleen een vrouw opbrengen en Anneke is zo’n liefhebster, ze geeft niet op en verzorgd ze
fantastisch.
Tarbes werd overgeslagen en alles voorbereid voor Marseille en kijk hoe de duiven haar beloond hebben, 1
en 7 in de Glazen Stad, 1 en 6 in het NIC. Nieuwveen, 1e CC.Leiden en Nationaal ook een vroege duif.
 
De combinatie heeft 30 oude duiven, die op nest gespeeld worden, 4 kweek koppels en 30 jonge duiven, die
pas als jaarling gespeeld worden.
 
Het”Hok” van 2.50 m. bij 1.22m. moet je gezien hebben, anders geloof je het niet, zo klein en qua ligging
heel ongunstig, inverband zonlicht. De duiven moeten bijna recht omhoog, zo ingebouwd. Half in de schuur
het jonge hok en dat is all.
En dan kom ik voor mijn reportages op hokken, die niet te vergelijken zijn en waar lang zo hard niet op
gevlogen word.
 
John (44 jr.) is in 1992 met duiven begonnen als programma speler en in 1997 over gestapt naar de fond en
alleen de middag lossingen.
Sinds 2005 heeft hij zich helemaal toegelegd op de Z.L.U. vluchten en met veel succes.
 
Het soort  zijn de Gebr. Hagens duiven, Wanroy’s via Piet Heikamp en duiven uit toppers van hard spelende
liefhebbers.
Zijn winnende duif stamt van vaders kant uit de ‘Barsa” een vd.Wegen/Hagens duif en van moeders kant,
Henk de Bree, lijn Olympiade duif.
Wie nog meer wil weten over John en Anneke en hun duiven, moeten zeker even gaan kijken op hun eigen
site, zeer zeker de moeite waard.
 
John en vooral Anneke gefeliciteerd namens het bestuur van de Glazen Stad.
 
Wim van Rijk
 
 
 


