
            EN WEER IS HET HANS KNETSCH, NU OP PAU DE 1E IN FC. ’De Glazen Stad’ 

                                   1e Afd. 12 De Kuststrook en 3e Nationaal Z.L.U. 

 

Op Pau flikt Hans het weer, zijn 06- 2125672, een weduwnaar, klokte hij om 12.04 uur 

met een snelheid van 981.574 m. In 2009 was deze zwartkrasdoffer ook al een keer zeer 

vroeg op Perpignan, toen speelde hij de 38
e
. Het is weer een Van Wanroy, gekruist met 

de Batenburg duivin, het „Kweekmoedertje‟ de 94-1340075, deze kruising pakt geweldig 

bij Hans. Ze is Oma van „Jopie‟, 3x vroeg Nationaal en ook 3x de 1
e
 in “De Glazen 

Stad”, van „Maarten‟ 1
e
 Nationaal en 2

e
 Internationaal in 2009 op Narbonne en zo zitten 

er nog een paar zonen en dochters die Nationaal aan de kop vlogen. 

Hans draaide op deze zware Pau toch fantastisch, 4 duiven bij de eerste 20 in „De Glazen 

Stad‟ t.w.: 1e-6e-15e en 20
e
. Hoe zwaarder het is hoe beter zijn Van Wanroy‟s het doen 

en op hokbezoek is het een genot om te zien hoe Hans met zijn „KINDEREN‟ omgaat. 

Op St. Vincent na speelt hij alleen nog maar de ochtend lossingen van de Z.L.U. omdat 

de leeftijd ook een beetje gaat meespelen. 

Zijn 1e duif van St. Vincent, ook een vroege, draaide hij in de klok van Pau (nog steeds 

zenuwen) en deze kon daardoor niet geteld worden, gelukkig kwamen er meer zodat er 

niet al te veel tijd verloren ging en hij op allebei de vluchten goed draaide. 

Nu ik dit schrijf, zie ik op de site van de Z.L.U. dat Hans ook een zeer vroege duif op 

Bordeaux (dezelfde dag, „s avonds) klokt. Als Hans deze vorm kan vasthouden, staat ons 

nog wat te wachten. 

Omdat ik al zoveel over zijn systeem en duiven heb geschreven in vorige reportages, zou 

ik nieuwe liefhebbers erop willen wijzen, de kampioenenboeken van de afgelopen jaren 

nog eens door te lezen.  

Ik merk ondanks dat Hans en zijn duiven zo populair worden toch op de bekende sites 

zijn reportages vaak niet worden geplaatst. Hans is alleen in sportieve zin met de sport 

bezig en wars van commercie. Misschien is dat wel de oorzaak. 



Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning! 

Wim van Rijk 

 

 

 

 

 

 


