
        Bert de Graaf, Alphen a/d Rijn wint de slotvlucht vanuit Cahors. 

 

 

 
 

 

 
Onze 1.734 duiven werden om 13.30 uur in Cahors in vrijheid gesteld. 
De weersvooruitzichten waren prima, maar op zaterdagmorgen vroeg regent het 

pijpenstelen, geen goed vooruitzicht voor onze gevleugelde vrienden. Toch vallen er 

vroeg duiven in de sector, weliswaar zeer traag en het zal een lange zit worden. 

 

Om 07.23 uur valt de een duif bij H. de Graaf in Alphen aan de Rijn en hij wordt 

daarmee winnaar in de fondclub “De Glazen Stad” van de 1.734 in concours staande 

duiven. Daarnaast wint hij de 2
e
 prijs in de Afdeling 5 Zuid-Holland en de 5

e
 in Sector 2! 

 

Bert is 66 jaar en inmiddels gepensioneerd, is lid van De Alphense Vriendenclub en hij 

houdt sinds 1969 duiven. 

 

 

 

 

 

 

 



De overwinnares is de 2005-1594593 en nestduivin met een jong van ongeveer 10 dagen. 

Zij moest het jong alleen verzorgen om dat haar doffer een andere duivin kennelijk 

aardiger vond. In de afstamming komen wij bekende namen tegen t.w. Gebr. 

Kuypers/Saya en Brinkman. De “593”had 2 pennen gegooid en kwam in perfecte 

conditie thuis van deze vlucht. Bert vond het jammer dat hij, toen de duif arriveerde, 

nog in huis was en haar dus niet heeft zien aankomen. Bij thuiskomst van de vluchten 

krijgen de duiven standaard vliegvoer waaraan gerst is toegevoegd en Belgasol in het 

drinkwater. Trouwens het hele seizoen door krijgen de duiven 3x per week Belgasol. 

Volgens Bert heeft de “593” nog nooit gemist, zeker weten doet hij dat niet omdat er 

geen administratie wordt bijgehouden. 

 

In 2009 en 2010 is hij 3
e
 resp. 4

e 
Generaal Kampioen geworden in de CC Leiden. 

Zijn beste duif is de 2007-913 die ook nog nooit gemist heeft en in 2009 nog de 54
e
 

Nationaal Pau vloog en deze stamt af uit de 2
e
 Nationaal Pau 2001. 

 

Zijn hok is opgebouwd uit duiven van de Gebr. Kuypers, Saya en Brinkman. Al deze 

duiven zijn rechtstreeks gehaald bij deze liefhebbers, hij heeft hiervoor in allerlei 

opzichten veel voor over gehad. Het totale duivenbestand is circa 300. 

 

Naast de verplichte paramixo enting krijgen de duiven in april een geelkuur en 3 dagen 

BS evenals Belgasol. Indien nodig wordt de geelkuur om de 3 a 4 weken herhaald.  

De duiven worden eind oktober gescheiden en van 1 maart tot mei verduisterd. 

De jonge duiven krijgen het standaard vliegprogramma van de jonge duiven in de 

afdeling. Dagelijks trainen de duiven 2x een uur met de ramen dicht.  

Hij beschikt over zolderhokken met afzuiging op het zuidwesten op een boerderij langs 

de Oude Rijn. 

 

Zijn motto is: “Geduld en goede duiven zien te krijgen”. 

 

Over de fondclub is hij prima te spreken en hij vindt dat alles goed geregeld is. 

 

Bert, nogmaals namens de leden en het bestuur van harte proficiat met dit prachtige 

resultaat! 

Aad van Bergenhenegouwen 

Gé van der Ploeg 


