
 

 

 

 

De voorzitter van fondclub “De Glazen Stad” doet alweer van zich spreken, 

 

nu van de vlucht vanuit Pau! 

 

 
 
 

Nadat Aad van Bergenhenegouwen vorig jaar met overmacht de loodzware Marseille 

gewonnen heeft staat hij nu weer zijn mannetje! 

 

Dat hij op de verschillende vergaderingen het hoogste woord voert is uiteraard prima, 

maar tijdens de vluchten zou hij zich dan wel gedeisd moeten houden.  

Hij heeft trouwens groot gelijk want topsport bedrijven is hij vanuit zijn judo verleden 

nog steeds niet verleerd. 

 

Onze duiven werden op vrijdag 14 juni om 06.45 uur gelost met mooi weer en een 

rustige Noordoosten wind. Later werd de wind variabel tussen NO en ZW met een 

kracht van 2 tot 3. Het is een prachtige vlucht geworden met gezien de windrichting veel 

kansen op topklasseringen in het westen van Nederland en niet te vergeten Groot 

Brittannië. Dat de duiven ’s avonds zouden vallen was duidelijk. 

 



Aad is heeft sinds de verkoop van zijn bedrijf in kassenbouw en- sloop wat meer tijd 

voor andere dingen en dan is de duivensport ook een mooie hobby. Een mooi bewijs 

hiervan is dat hij mij het inkorven van zijn duiven toevertrouwde aangezien zijn 

duivinnen nog buiten vlogen en nodig binnengehaald moesten worden. 4 Duiven mee en 

1 duif viel mij op, een klein duivinnetje, één en al spier en met een zacht verenpak. 

U begrijpt het al de overwinnares! 

 

De 09-10881201 wordt om 20.54.00 geklokt en maakt een snelheid van bijna 1.209 mpm.  

Zij was bepaald niet aan haar proefstuk bezig, vorig jaar won zij de 14
e
 prijs in de 

fondclub met snoeihard voor de wind en nu met echt duiven weer. 

Tevens wordt ook de 5
e
 prijs Nationaal gewonnen en de 2

e
 prijs Nationaal bij de 

duivinnen! 

Deze duivin heeft Aad gekregen van de Gebr. De Zwart uit Delft, “alle duiven die ik 

krijg van Gebr. doen het heel goed bij mij”. (Zie ook de Gebr. Vollebregt 4
e
 nat 

Marseille 2012)  

De afstamming is van C.J. van der Laan Castricum uit de Texierlijn en een Oostenrijk 

doffer van één kant en van de andere kant uit de bonte witbuik van Batenburg en Piet 

Heikamp, dus voldoende oude vertrouwde soorten 

Sinds 3 jaar speelt Aad totaal weduwschap, kost heel wat leergeld maar is voor hem na 

altijd op nest, een verademing en geen hopen stinkende keutels meer.  

De duiven trainen alleen ’s avonds, eerst de doffers een uur en dan om 18.00 uur de 

duivinnen. Daarna voeren en drinken en dan weer opsluiten in de duivinnen bak, bevalt 

hem heel goed. Altijd knoflook in het water en alleen bijvullen(ruikt als de Chinees op 

de hoek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar entingen tegen paramixo en na de vluchten kuren tegen paratyfus. 

Voer van de Zwarte Vogel, (een van onze sponsoren), dat vliegt als een kogel!  

Aad wil geen jongen meer in het voorjaar kweken omdat voor hem de jongen alleen 

maar werk geven en als je ze met de wagen wilt opleren er te veel worden verspeeld 

maar alleen in het najaar uit de kwekers en overgebleven vliegers die hij in de winter 

opleert. Hij is van mening dat het geen zin heeft om in de zomer veel jongen te verspelen. 

“In de zomer moet je meer naar de strandtenten als de zon schijnt”. En geloof mij aan 

de kust schijnt de zon veel meer als je denkt! 

 

Voorts hoopt hij dat de bestuursleden van de afdelingen 5 en 12 tot besluit komen 

betreffende de fusie zodat wij in het Westland weer in een rayon kunnen gaan spelen.  

 

Het is 5 voor 12 als wij deze sporter nog willen verslaan! 

 

Namens de leden en de overige bestuursleden, van harte proficiat met deze prachtige 

overwinning. 

 

Gé van der Ploeg 



 

 

 

 

 

 


