
 

 

 

 

Aad van Bergenhenegouwen, Poeldijk wint de zware klassieker vanuit  

                            Marseille in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 

 

Na 1 dag uitstel werden de 215 in concours staande duiven gelost op zondag 22 juli om 

06.40 uur met een matige noorden wind die later in het Rhône dal aanwakkerde tot 60 

km per uur, dit dankzij de Mistral. Dat het een zware vlucht zou worden was dus al snel 

bekend en dit bewezen de aankomsttijden in Frankrijk op de kortere afstanden. 

 

Om 07.49.48 wordt de eerste duif in de fondclub geklokt door Aad van 

Bergenhenegouwen en het heeft nogal een aantal minuten geduurd voordat de 

gummiringen en het vleugelkenmerk konden worden geregistreerd aangezien de 

winnaar tussen de uitvliegende duiven op de klep viel en vervolgens schrok van de 

uitvliegende thuisblijvers. Een trap gepakt om de duif vanaf het garagedak naar binnen 

te roepen, deze vloog vervolgens naar de dakkapel om uiteindelijk in het hok te komen. 

Gelukkig binnen de daarvoor gestelde tijd gemeld waardoor de elektronische tijd 

gehanteerd kon blijven. 

 

De overwinnaar, een weduwnaar met ringnummer 10-5020563, is als laat jong bij de 

Gebr. Vollebregt in Wassenaar gehaald en is de enig overgeblevene van de 5 die Aad 

toen had gehaald. Het was zijn 2
e
 grote fond vlucht, op Pau kwam hij de volgende dag ’s 

ochtends om 06.00 uur thuis. Dus vroeg thuiskomen is hem niet vreemd. 



Voortaan zal hij als “De Gebroeders” door het leven gaan. 

Naast de hoofdprijs in de fondclub wint “De Gebroeders” ook de 1
e
 prijs in afdeling 12 

“De Kuststrook”, de 2
e
 prijs in de S.N.Z.H. en de 4

e
 prijs Nationaal in de Z.L.U., een 

geweldige prestatie! 

 

Na alle commotie rondom het binnenkomen van de overwinnaar is er nog een tweede 

verhaal. Zijn 2
e
 duif “piepte”niet, handmatig geconstateerd en gemeld en in de 

voorlopige uitslag opgenomen. Later bleek, toen de 3
e
 duif wel elektronisch 

geconstateerd werd, de vergissing en dat het een nakomer van Barcelona betrof! 

 

Sinds 3 jaar speelt Aad totaal weduwschap met 32 koppels, daarvoor heeft hij altijd 

nestspel gevlogen. In de afgelopen periode heeft hij veel geleerd en dat bewijzen zijn 

uitslagen ook. Daarnaast heeft hij jaarlijks zo’n 50 jongen en beschikt hij over 6 

kweekkoppels. Dit jaar heeft hij van de vliegduiven zelf geen jongen gekweekt, wel uit de 

kwekers en die jongen heeft hij aan bevriende liefhebbers gegeven. 

Over de jongen die hij nu heeft, 25 van Piet van der Marel uit De Lier en 25 van Barend 

de Koning uit Hoek van Holland is hij uiterst tevreden en dat zegt wel wat want Aad is 

bijzonder kritisch. 

 

Het prachtige Nico de Heus hok staat op het zuidoosten gericht, is 2,5 meter diep en 

voorzien van multifunctionele broedbakken. Afgelopen winter is op advies van Bennie 

van Dijk uit Westerhaar de nok verluchting aangepast, mogelijk hierdoor zijn de 

resultaten stukken beter geworden. 

 

’s Winters krijgen de duiven de Paramixo prik en vanaf dit jaar ook een Paratyfus kuur. 

Preventief wordt er niet gekuurd. 

Dag in dag uit zit er knoflook in het water en hij gebruikt verder vitamine preparaten 

van Piet van der Marel’s vitaminesysteem. 

Verder krijgen de duiven (fond)voer van De Zwarte Vogel uit Den Haag. 

 

De afkomst van de duiven zijn van Pedro Burger, Aad van ’t Wout uit de beroemde ‘45’ 

lijn, Gebr. De Zwart, de Gebr. Vollebregt en nog een enkele van Peter van Raamsdonk. 

Sinds kort heeft hij ook een aantal duiven van Jan Schreurs, u weet nog wel die zegt van 

duiven geen verstand te hebben. 

 

Aad was mede eigenaar van een kassenbouw/-sloop en schade herstel bedrijf. 

Hij is nu parttime in de VUT, en dat mag als je 62 jaar bent, en zoals hij zegt springt hij 

nog overal in waar niks aan de hand is. 

Een van de voortrekkers van het prachtige nieuwe clubgebouw van zijn vereniging PV 

“De Gevleugelde Vrienden”in Poeldijk was Aad ook naast de zware taak als voorzitter 

van onze fondclub. 

 

Het is al weer 10 jaar geleden, na zijn 1
e
 Nationaal Bergerac in 2002, dat hij de 

hoofdprijs in de fondclub vloog. Het is je van harte gegund! 

 

Na zijn beste duif die hij ooit had, de Deborah die een 3
e
, 6

e
 en 10

e
 Nationaal St. Vincent 

vloog evenals nog 10 andere prijzen op de grote fond, heeft “De Gebroeders” zich als 

opvolger aangekondigd. 

 

Namens de leden en je mede bestuursleden nogmaals van harte proficiat. 



 

Gé van der Ploeg 

  

 


