
 

Dick van Dam, Zegveld wint de snelle overnachtvlucht vanuit Cahors 

                            in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 
 Onze 764 duiven werden vrijdagmorgen om 07.00 uur gelost en gezien de weersvooruitzichten en 

de windrichting zou dit weer eens een snelle vlucht kunnen worden. De verwachting was dat de 

eerste duiven eind van de middag begin van de avond zouden kunnen vallen. 

 

 De verwachting is uitgekomen en om 17.02.15 uur arriveert de kras/witpen weduwnaar met 

ringnummer 11-1770982 van Dick van Dam als eerste in onze fondclub. De snelheid bedroeg 

1524,669 mpm.  Hiermee wordt tevens de 2
e
 prijs gewonnen in afdeling 5 Zuid Holland en de 7

e
 

prijs in zowel de S.N.Z.H. als nationaal Sector 2. Een geweldige prestatie! 

 

 Dick van Dam, timmerman van beroep, is lid van PV De Vooruitgang in Nieuwkoop in afdeling 5. 

 Sinds 1983 houdt Dick postduiven nadat hij eerst tropische vogels en sierduiven heeft gehouden. 

 Zijn laatste vluchtoverwinning in onze fondclub was vanuit Tarbes in 2008. 

 

 In de afstamming zien wij dat de overwinnaar afkomstig is van Dick Pennings, van vaderszijde 

Eijerkamp/Muller en van moederszijde uit de lijn van Nico Volkens. Hoeveel goede duiven zijn er 

al van Dick Pennings gekomen! 



 Dick heeft de winnaar aan zien komen, uit het noorden, dus heeft hij de laatste kilometer(s) flink 

moeten werken hetgeen te zien was aan de vleugels. In 2011 is de “982”, zoals alle jongen, alleen op 

de natour gespeeld en dit was zijn 1
e
 echte opdracht en hij heeft zijn baas niet teleurgesteld. 

 

 Dick heeft 28 koppels en kweekt jaarlijks ongeveer 40 jongen. Vanaf eind september worden de 

vliegduiven niet meer losgelaten tot medio maart als de duiven worden gekoppeld. 

Naast de jaarlijkse verplichte paramixo enting krijgen de duiven aan het begin van het seizoen een 

geelkuur en vervolgens knoflook in het water. Alleen als de duiven niet helemaal “top”zijn wordt 

de dierenarts geraadpleegd en indien nodig medicijnen verstrekt. Zodra de jongen gespeend zijn 

worden de koppels gescheiden. Sinds 2 jaar speelt hij geen nestspel meer aangezien de duiven 

veelvuldig het land bezochten met alle gevolgen van dien. 

Dagelijks moeten de duiven trainen met open hok. Zoals eerder gemeld worden de jongen alleen 

op de natour gespeeld. De weduwnaars worden gedoseerd in potjes gevoerd met een mix van 

Mariman kweek- en vliegvoer. 

 

De prachtige plaats Zegveld is vooral bekend als “Ooievaarsdorp”. 

 

Voor beginnende en gevorderde fondliefhebbers heeft hij een raad “Geloof in jezelf en doe zoals je 

ben, er zijn vele wegen die naar Rome leiden”. 

 

Voorts meldt hij dat hij de morgenlossing op de jaarlijkse NPO vlucht geen goed idee vindt en hij 

is uiterst tevreden over hoe onze fondclub alles georganiseerd heeft. 

 

Namens de leden en het bestuur van fondclub “De Glazen Stad”van harte proficiat met de 

behaalde overwinning! 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

Gé van der Ploeg   


