Comb. J.M. de Wijs & Zoon, Den Hoorn, winnen de klassieker vanuit
Barcelona in Fondclub “De Glazen Stad”

Vrijdag middag 6 juli werden de duiven om 14.00 uur in Barcelona gelost, volgens mij is dit nog nooit
gebeurd in de geschiedenis van Barcelona. Je krijgt sterk de indruk dat de Belgen bang waren, dat
wij met deze zuidwesten wind, te veel in het voordeel zouden zijn en misschien wel dezelfde dag
duiven konden klokken. Ze hadden de duiven ook om 9 of 10 uur kunnen lossen, dan hadden we
toch een ochtend lossing gehad en geen middag lossing, Barcelona is een ochtend lossing en geen
middag lossing. Ook op het heetst van de dag lossen lijkt mij niet bevorderlijk voor de duiven.
De Comb. J.M. de Wijs & Zoon is een vader, zoon combinatie, grote Jan is 64 jaar en kleine Jan 39
jaar. Jan Sr. had een groot kassen complex waar bomen ingeweekt werden, maar geniet nu van zijn
pensioen, zijn prachtige hokken zijn in de kassen gebouwd en aan ruimte is hier geen gebrek. Kleine
Jan heeft van de hobby zijn beroep gemaakt en zit nu in de duiven handel.
De winnende duif op deze Barcelona klassieker, is een duivin die op kleine jongen werd ingekorfd.
Ze bereikte haar hok om 11.08.22 uur met een snelheid van 1325.277 met/min over de afstand van
1189 km. Met haar fantastische overwinning op Barcelona werd de 07-1748413 omgedoopt in “Yara”
naar de tweede dochter van kleine Jan. “Yara” vloog al een 71e Bordeaux, 122e Bordeaux, 72e
Barcelona, 182e Mont de Marsan en nu dus de 1e Barcelona. Haar vader komt uit een rechtstreekse
zoon van de “Dure”, A.P. Overwater en de moeder uit een rechtstreekse van l. & A. vd. Wegen via

L. vd. Ende. Op zaterdag klokten zij 9 duiven nl. de 1e,6e,7e,12e,18e,28e,31e,34e,35e en 40e in het
N.I.C. te Maasdijk. Voorlopige uitslag Z.L.U. de 29e Nat. en in Afd. 12 De” Kuststrook” de 1e.
Het voer dat Jan aan zijn duiven geeft is van Beyers (Fond – Olympic) en tegenwoordig ook fondvoer
van de “Zwarte Vogel” uit Den Haag. Ze geven geen volle bak, maar gedoseerd en naar behoefte. De
hokken zijn in de volle breedte van de kas en in de kas gebouwd , dus een hok in een hok en iedere
afdeling in “U’ vorm, voor de hokken een brede gang en het gedeelte boven de hokken zijn van
dakpannen voorzien. De kwekers zijn i n grote bakken gehuisvest en ieder koppel heeft zo zijn eigen
bak, dus vreemd gaan is niet mogelijk. Ze spelen zowel weduwschap als nestspel en voor Barcelona
heeft kleine Jan ze verschillende malen naar Nuland en de grens met België gebracht, vooral de
nestduiven.
Tip voor beginnende liefhebbers, veel kweken, veel spelen en veel kappen, duiven niet bij iedereen
halen, maar proberen een ronde jongen of eieren bij één of twee liefhebbers te halen die je met raad
bij staat.
Jan vindt dat de middag lossingen achterhaald zijn, met die achterlijke snelheden als ze midden in de
nacht thuis komen en veel duiven gewond of dood tegen de draden knallen. Hij verwacht dat je
hiermee eerdaags problemen krijgt met de dieren bescherming.
Zou heel graag willen dat de Kuststrook met Afd. 5 zal gaan samen vliegen en de besprekingen
hierover willen vlotten. Over de Glazen Stad niets dan lof en je moet van heel goede huizen komen
om hier een eerste te kunnen spelen, want de concurrentie is hier zeer stek.
Beide Jannen gefeliciteerd namens het bestuur van Fondclub “De Glazen Stad” met de fantastische
overwinning van deze klassieker.
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