
J.D. van Egmond, Katwijk a/d Rijn 

       Overwinnaar Marseille in fondclub “De Glazen Stad”. 

Heeft er maar een paar nodig! 

 

Als je eens kijkt naar de spelers die vliegen in Fondclub “De Glazen Stad”, dan valt op dat er 

vreselijk veel topspelers zijn. De een heeft meer tijd dan de ander en dat geeft deze prestatie 

van Jan Dirk van Egmond extra veel glans. Als lijnrijder van bloemen en planten naar vaste 

klanten in Duitsland moet hij hard werken om de kost te verdienen en menig ritje naar het 

buitenland is al gemaakt. Als je dan ondanks al deze bezigheden een mooie eerste prijs kan 

pakken kan het seizoen niet meer stuk. In het verleden wist hij al eens een 2e Nationaal 

Barcelona te vliegen en weer een 1e prijs in De Glazen Stad en weer een 2e Nationaal 

Marseille. Jan Dirk zou de Zoetemelk van de duivensport zijn, maar het blijven ongekende 

prestaties.  

De vlucht 

Al weken zijn de vluchten zwaar en voor de meeste fondliefhebbers is dat genieten. De 

duiven die op en top aan de start gebracht zijn en het die het echt in zich hebben, maken 

kans op de overwinning. De vlucht vanuit het prachtige Marseille kwam al vroeg in de 

morgen en dat zorgde voor een aantal liefhebbers voor spannende momenten. Jan Dirk had 

een ontzettend drukke week gehad en lag nog heerlijk te slapen, toen hij een piep hoorde. 



Zo snel als hij kon sprintte hij naar buiten om de gummi ring te pakken en het vleugelmerk te 

noteren. Tot overmaat van ramp kwam hij er achter dat de klok nog bij zijn buurman Hans 

Knetsch stond. Met een mooie sprint, wist hij nog net op tijd alles te voltooien en was de 

eerste prijs in De Glazen Stad een feit.  

De duif 

De duif die de overwinning pakt, is een mooie lichtkras. De duivin luistert naar de naam 

Hendrika en is van 2010. Zij wist zich al eens aardig te tonen op Narbonne en Cahors, maar 

de echte kop ontbrak nog. Aangezien Jan Dirk de buurman is van Hans Knetsch, is het 

natuurlijk niet vreemd dat er hoofdzakelijk duiven van zijn buurman op de hokken zitten. 

Een prachtige kolonie, vol met prestatie duiven. De vader weet wat kopvliegen is, want vloog 

al eens een 22e prijs tegen ruim 14000 duiven. Ook de moeder heeft fantastisch bloedlijnen, 

waaronder een duif die de 5e Nationaal bij Hans Knetsch wist te pakken. 

Systeem 

De duivin die de eerste plaats speelt in De Glazen Stad werd gespeeld op een jong van 5 

dagen. De 125 vliegduiven worden vanaf begin april gekoppeld en daarna blijven ze heel het 

jaar op nest. Voor iedere vlucht worden er wat duiven uitgezocht en met maar 5 duiven mee 

op Marseille bewijst Jan Dirk dat hij goed weet wat zijn duiven kunnen. 

Als de duiven thuiskomen van een zware vlucht krijgen ze een gewone vliegmengeling. De 

duiven krijgen de mengeling van Paloma bij onze zuiderburen vandaan, waar hij erg 

tevreden over is. Deze mengeling krijgen ze heel de week door uit een dispenser, omdat hij 

vaak op het buitenland rijdt. Zijn vrouw en zoon Garreth verzorgen dan de duiven en zonder 

deze 2 zou het onmogelijk zijn om nog met duiven te spelen.  

De jonge duiven worden in het geboortejaar niet afgericht. De duiven gaan in oktober in een 

grote ren en verhuizen al snel naar het zolderhok waar de oude duiven zitten. De duiven 

komen heel de winter buiten en worden in het voorjaar ingespeeld op de Vitesse en 

Midfond vluchten.  

De duiven hoeven niet verplicht te trainen. De duiven geven zelf wel aan of ze gezond zijn of 

niet. Een duif die gezond is, traint vanuit zichzelf wel goed en brengt zich zo in de juiste 

conditie.  

Medisch wordt er niet overdreven. De duiven krijgen een Paratyfuskuur als alle duiven naar 

zolder gaan. Vervolgens krijgen de duiven voor de eerste fondvlucht een geelkuur en als het 

met de koppen wat minder gaat, steekt Jan Dirk een rookbom af van de firma Koudijs.  

Het hok 

Het hok beneden is helemaal voor de jonge duiven. Daar staan rennen, waardoor ze beter 

gezond kunnen blijven. De zolderhokken zijn voor de fondduiven en daar is klimaat ook zeer  



 

aangenaam. Er is een natuurlijke en mechanische verluchting. Zodra Jan Dirk denkt dat het 

nodig is, zet hij de mechanische verluchting aan. Het dak bestaat uit dakpannen. 

Jan Dirk is een sociale liefhebber die enorm geniet van de sociale contacten in de 

duivenwereld. Als je een week keihard hebt moeten werken, is het heerlijk om op 

vrijdagmorgen bij buurman Hans Knetsch te melken met de mannen. De overwinning is een 

grote opsteker voor Jan Dirk, zijn vrouw en zijn zoon. Door alle druktes heen toch een 

kolonie goed verzorgen, jullie verdienen deze prachtoverwinning! 

Patrick Noorman 

 


