J.M. DE WIJS & ZN, DEN HOORN SPELEN DIT JAAR 2x DE EERSTE IN
DE ‘GLAZEN STAD’, EERST DE KONINGEN VLUCHT VANUIT BARCELONA
EN NU WEER DE ZWARE VLUCHT VANUIT PERPIGNAN.

De duiven werden om 6.55 uur in Perpignan gelost met een zwakke noordwestelijke wind, wat later
draaide de wind naar het noorden en na enkele honderden km. , naar zuidwest en toen nam de wind
in kracht toe. In Brabant, Limburg en Zeeland vielen de eerste vroege duiven tot er omstreeks 19.00
uur een regen zone via het westen ons land binnen dreef en de aankomsten van de over vlucht
stagneerde. Daarom is het een pracht prestatie van de twee duiven die als enige voor het donker hun
hok bereikte. De eerste duif was van Jan de Wijs & Zn, Den Hoorn die om 21.52 klokte en Peet
Solleveld & Paloma, Maasdijk die er vlak achter zat en zich om 21.56 liet klokken. De rest van onze
421 gezette duiven in de Glazen Stad kwamen de andere ochtend, zij kwamen waarschijnlijk in de
regenzone terecht en konden niet verder.
Over Grote Jan en Kleine Jan heb ik al alles geschreven in hun twee vorige overwinningen, dus ik zal
niet in herhalingen vallen, maar in het praatje met Grote Jan, bij de foto shots in Poeldijk, vertelde
Jan dat het ontzettend moeilijk is, ook voor grote hokken, om in de Glazen Stad een eerste te vliegen.
Dit jaar is het wel tweemaal, Barcelona en Perpignan en in 2010 Tarbes, maar toen had het ook 10
jaar geduurd voor het in 2010 op Tarbes raak was. Daarom had hij veel bewondering voor kleine
hokken, die om het jaar wel een eerste spelen.

De winnende duif van Perpignan met ringnummer 2008-1470635 is een weduwnaar en op Barcelona
speelde hij nog de 9e, hij vloog de 1028 km. van Perpignan met een snelheid van 1145 m/p/m. en Jan
zijn 2e duif was er ‘s –morgens vroeg om 6.22 uur en dit was goed voor plaats 8 in de fondclub.
Trouwens ook Peet Solleveld en onze nieuwe “Keizer Kampioen” Arthur Jansen klokken er twee bij
de eerste 10.
Drie broers van de overwinnaar zitten op het kweekhok en dit is niet voor niets, zijn vader komt uit
de “Ouwe 39” van ’96 en deze komt uit een Schellekens duif, de moeder komt van Lomans uit zijn 1e
en 15e Barcelona, via Gebr. Vollebregt uit Honselersdijk.
Ik kom al zo’n 30 jaar over de vloer bij de Jannen en de prestaties zijn altijd gebleven, ook na de
verhuizing hebben ze geen stapje terug hoeven doen en het fanatieke om Barcelona een keer te
winnen wordt steeds heviger, dus ik zal zeker niet raar opkijken als dit de komende jaren een keer
gaat gebeuren. Wat zal dat een feest in zijn druivenkast gaan worden.
Dit is al weer de laatste reportage en als je zoals ik dit jaar niet kan meevliegen, beleef je het toch
anders, de spanning is er niet en dat merk je als je op reportage bent en de winnaars zo enthousiast
en blij zijn met hun overwinning en hier aan één stuk over doorpraten. Vorige jaren had ik dat ook,
dus ik hoop volgend jaar weer mee te doen en het weer echt te beleven.
Jannen namens het bestuur nog van harte gefeliciteerd en tot op de feestavond in Den Hoorn.

Wim van Rijk.

