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 “Als je vroeg wilt zitten, moet je nu pakken Hans!” Het was Luuk, zijn duivenmaatje, die al vroeg uit 

de veren was om bij zijn vriend op de tuin te komen kijken. Het was inmiddels 6 uur in de ochtend en 

bekend was dat in Zeeland al een duif om 5.20 uur gevallen was. Terwijl ze heerlijk genieten van een 

bak koffie buiten, valt opeens uit het niets de ervaren NL-1504170 uit 2008. De duif had 1 pen 

gegooid en kwam regelrecht uit het zuiden op het hok af vliegen. Waar Hans in het verleden een 

auto won op Etampes, een 6e internationaal op Perpignan speelde, wint hij nu de 3e NPO St. Vincent 

in afdeling 5 tegen 2206 duiven en speelt hij de eerste in fondclub “De Glazen Stad” tegen 775 

duiven. Een prachtig resultaat, waar nog vaak over gesproken zal worden! 

Systeem 

Hans speelt met ongeveer 65 oude duiven op de fondvluchten en heeft rond de 40 jonge duiven. In 

tegenstelling tot veel andere fondliefhebbers, speelt Hans de jonge duiven wel gewoon in hun 

geboortejaar. Het is belangrijk dat jonge duiven al vroeg worden afgericht.  



De oude duiven worden in januari gekoppeld en daarmee is Hans toch wel uniek in de fondwereld. 

De duiven krijgen een week voor de vlucht een geelkuurtje en worden zo optimaal aan de start 

gebracht. Zomaar met medicatie knoeien is iets dat hier absoluut niet gebeurt. Wel worden de 

duiven regelmatig voor controle naar Jan van Wanrooy genomen en zijn advies wordt opgevolgd.  

De duiven moeten hier verplicht een half uur trainen en daarna mogen ze lekker vrij trainen. Zo   

blijven zij ontspannen en raken in een goede conditie. Aan bijlichten wordt hier niet gedaan, omdat 

Hans geen stroom heeft op de tuin waar zijn duivenhok staat. 

Er wordt uitsluitend op nest gespeeld en de winnaar van St. Vincent zat op eitjes van 10 dagen. Dit 

was genoeg motivatie voor deze prachtige doffer om uit te halen. 

Voeding 

Gevoerd wordt er met mengelingen van Versele-Laga. De Gerry Plus en Superstar staan hier iedere 

dag op het menu. De duiven mogen een kwartier eten en daarna wordt de voerbak weer leeg 

gemaakt. Zo weet je zeker dat de duiven altijd voldoende hebben, niet te dik worden en goed blijven 

trainen.  

Bij thuiskomst krijgen de duiven altijd vliegmengeling en dit zorgt ervoor dat de duiven weer snel 

herstellen. Het blijft toch een geweldige prestatie van onze dieren om zo’n geweldige afstand te 

overbruggen.  

Veel bijproducten worden hier niet verstrekt. Bij thuiskomst zit er Belgasol van de Weerd in het 

water. Verder gewoon de algemene dingen, zoals grit, snoepzaad, etc. De duivensport hoeft niet zo 

moeilijk te zijn, zoals sommige mensen denken. 

Het hok 

 

 

Het hok staat op het zuidwesten en heeft een mooie ren met golfplaten die licht door laten. Op het 

dak van het hok liggen pannen en dit zorgt voor een zeer goed klimaat op de hokken. Het hok heeft 

geen glas, maar wel windbreekgaas aan de voorkant. Windbreekgaas zorgt ervoor dat er geen tocht 



in de hokken komt, maar wel enorm veel zuurstof. Zuurstof is erg belangrijk om de duiven gezond te 

houden.  

Algemeen 

De duif die St. Vincent wint is een duif met absolute toplijnen en teletekstduiven. Duiven van Ernest 

en Batenburg&Zn zijn regelmatig terug te vinden in de afstamming van deze doffer. Hoe kan het ook 

anders dat ook in deze doffer weer bloed stroomt van de Wittenbuik van Batenburg&zn. Dit is toch 

wel het bewijs dat de goede duiven ook echt uit goede lijnen komen. Mensen die slecht spelen of net 

beginnen, moeten zich realiseren dat het begint bij goed materiaal. Ga eens naar topspelers toe en 

probeer wat duiven te bemachtigen. Dit hoeft echt niet altijd duur te zijn en dan weet je zeker dat je 

met goede lijnen zit.  

Hans heeft vraagtekens bij het lossingsbeleid van de afdeling. Sommige mensen zitten in een totaal 

verkeerd rayon en dat maakt het soms erg lastig om een goede prijs te spelen of het maximale eruit 

te halen. Het zou veel beter zijn om 3 lange rayons te maken, zeker voor de programmaspelers. Door 

de lossingomstandigheden eerlijker te maken, zullen de mensen ook meer plezier beleven aan de 

duivensport. De duivensport is al fors minder geworden en we moeten toch zorgen dat onze sport 

eerlijker en weer aantrekkelijker wordt.  
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