
        
 
 
 
 
Barend de Koning – Hoek van Holland winnaar Perpignan in de fondclub “De
Glazen Stad” tevens winnaar in de Afdeling 12 “De Kuststrook” en
wint ook de 2e prijs Nationaal ZLU en de 8e prijs Internationaal!
 
 
Een prachtig slot van het grote fondseizoen voor Barend de Koning.
Na in 2007 een 1e prijs Nationaal Tarbes NPO te hebben gewonnen mag deze prijs toch ook zeker
fantastisch genoemd worden.
 
Onze 445 duiven zijn gelost om 07.00 uur met zuidoosten wind en dan is het wel zeker dat er ’s
avonds in ons gebied ook duiven zullen doorkomen.
 
Om 19.36 uur, als er juist een aantal duivenvrienden zijn gearriveerd, komt uit de kust over het
“Praathuis” de 04-1974328 als een speer aangevlogen, land op de nok en dan begint er bij zelfs
Barend de Koning enige spanning zich te ontladen.Wat een geweldige 2e plaats Nationaal zal gaan
worden, want een eerste is niet mogelijk omdat een Limburgse duif als enige aan de oostkant ook een
geweldige prestatie levert. Voor de fondclub een prima score, wat moet je goede duiven hebben om in
onze club een eerste te spelen!
‘s Avonds komen behoorlijk wat duiven door maar voor ’s nachts en ’s morgens wordt regen
voorspeld en zullen de laatste lootjes voor de overige duiven zwaar wegen.
 
Het was dit jaar de 3e vlucht voor de “328”. In de ZLU vloog deze kras weduwnaar al een 331e prijs
op Pau en een 683e op Barcelona. Voorwaar prachtige resultaten!
De vader van de “328” is de bekende Marseille vlieger de “Romano” van Klip-Verhagen en de
moeder het “Neerbosje” eveneens van Klip-Verhagen. Zij vloog 3 tot 4 keer vroeg vanuit Dax ZLU.
 
In 1996 is Barend met de duivensport gestart en sinds 1999 is hij zich gaan specialiseren op de grote
fondvluchten, hij is lid van P.V. “De Eendracht”in Maasdijk dat tevens NIC is voor zowel de NPO
als de ZLU vluchten.



 
Na thuiskomst krijgen de duiven Multy van Havens Voeders, gewoon water en een massage in een
bad met lauw/warm water.
 
Het jaar 2007 was qua prestaties prima en in 2008 en 2009 tot Perpignan gemiddeld. Jaarlijks is hij
wel altijd bij de eerste 5 Generalen van het sterke NIC in Maasdijk.
 
Zijn beste duif ooit is de 00-1965262 “Johnny Boy”, de Asduif DAX ZLU.
 
Medisch gezien is er ook hier weinig te melden, de verplichte Paramixo enting, op 14 dagen broeden
een geelkuur en een week na thuiskomst krijgen de duiven die mee geweest zijn een geelpil. Indien
Barend het nodig vindt gaat hij naar Hans van der Sluis voor advies.
 
 
 
Hij bezit gemiddeld zo’n 200 oude duiven en 80 jongen. Dus zeker geen kleine liefhebber. De duiven
worden eind september/begin oktober gescheiden en in maart gekoppeld. Mogen dan 14 dagen
droogbroeden om vervolgens op weduwschap te gaan.
Aan verduisteren of belichten wordt niet gedaan.
De jongen worden in hun geboorte jaar niet op de jonge duiven vluchten of de natour gespeeld
alleen, indien mogelijk, worden ze ingekorfd in Steenbergen voor de laatste vanuit Pommereuil.
 
In tegenstelling tot voorheen wordt er nu gevoerd op maat in de voerbak en nog steeds wel Versele
Laga voer.
 
Bij de voormalige Vuurtoren van Hoek van Holland heeft Barend een leuk hoekje grond met veel
duivenhokken en een gezellig “Praathuis”waar iedereen welkom is. Hij is een gedreven sporter, in
het NIC altijd behulpzaam bij het inkorven en een graag geziene gast.
 
Volgens hem zijn de beste liefhebbers uit de regio Peet en Paloma Solleveld, Piet Overkleeft en Jan de
Wijs.
 
Met betrekking tot de NPO meldt hij dat hij graag een betere afstemming zou willen zien over het
vluchtprogramma. I.p.v. 1x per 2 weken een vlucht, 1x per week.
Hij vindt tevens dat in de Afdeling gemaakte lossingafspraken in het vliegseizoen ook daadwerkelijk
moeten worden nagekomen.
Over de fondclub is hij daarentegen uiterst tevreden. “Ga zo door!”
 
Barend is ervan overtuigd dat elke liefhebber zijn uiterste best doet om zo goed mogelijk te presteren,
maar de basis is de beschikking te hebben of te krijgen over goede duiven.
 
Namens het bestuur en de leden van de fondclub “De Glazen Stad” nogmaals van harte proficiat met
dit succes!
 
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg   
 
 


