
   Jan Schreurs, Nieuw Vennep wint Narbonne 

    in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

Als Jan ’s avonds samen met zijn vrouw zit te wachten op de duiven kijken zij 

regelmatig op de computer om te zien of en waar de duiven vallen, (dit is toch wel een 

heel mooi middel om op de hoogte te blijven van het verloop van het concours), hij ziet 

dat er al enkele duiven in Zeeland zijn en dan wordt het rekenen. Op een goed moment 

als Jan weer kijkt roept zijn vrouw “Jan er komt een duif” en warempel het is er een 

van Narbonne en weet je op dat moment dat het een vroege moet zijn en in gedachte zal 

het zeker geweest zijn of dit misschien een eerste Nationaal is? 

Maar weer heeft Jan net niet dat beetje geluk om dit te realiseren al is het verschil met 

de eerste wel erg groot. En als een groot sportman zegt Jan dan ook die duif die eerste 

wordt was gewoon veel sneller, verder heeft die ook niets cadeau gekregen en ere wie ere 

toekomt. Maar wel een eerste in de fondclub is ook heel mooi toch! De duif die deze 

prestatie heeft geleverd is een weduwnaar de 2010-1516476, een late van 2010, en om 

19.57.43 levert hij zijn gummi af en brengt weer een overwinning in Nieuw Vennep. 

Deze duif komt uit de 2008-1362490 die kopvliegen ook niet vreemd is getuige de 

stamboom, wat denkt u van 10
e
 Tarbes 3.363 duiven,32

e
 Cahors 10.324 duiven, 293

e
 

Bergerac 6.462 duiven, 428
e
 Montpellier 5.186 duiven en 802

e
 Cahors 10.381-duiven.    



In de afstamming zien wij van vaderskant duiven van Vertelman, W. Faas en C. de Jong 

en van moederskant de “PERPI” die een 8
e
 Perpignan 5.622 duiven, 178

e
 Bordeaux 

4.424 duiven, 328
e
 Bergerac 10.903 duiven en 622

e
 Montauban van 6.526 duiven won ook 

geen verkeerde. In deze duivin zitten de “Milos” en de “Britney” van P. de Haan, 

Verweij, Castricum en L. Bol.                                                                                               

Als de duiven thuis komen worden ze in het broedhok op gesloten om vechten te 

voorkomen en krijgen normaal voer en water. Bij Jan geen poespas met potten en pillen 

als ik hem er naar vraag zeg Jan “joh, ik heb wel nog een potje staan ik zal het eens 

pakken” en geeft mij een potje met volgens het opschrift een product dat de oriëntatie 

zou bevorderen, echter het potje zat dicht met de strip er nog op en de 

houdbaarheidsdatum was ruimschoots verlopen. Zo gaat Jan met dit soort zaken om 

want zegt hij goede duiven, goede verzorging en zelf de motivatie om het te doen zijn de 

dingen die tellen en niet potjes en pillen. Natuurlijk doet wel wat tegen het geel en in juni 

krijgen ze een geelpil en de nestduiven niet eens! Verder is het simpelheid troef en niet 

veel anders dan bij een ieder ander, koppelen februari/maart, een jong groot laten 

brengen en daarna of op weduwschap of verder op het nest. Verder een goed gemetseld 

hok (oud metselaar) met natuurlijke ventilatie en ook niet bijlichten. Simpeler kan haast 

niet zou je zeggen echter hier komt natuurlijk ook wel vakmanschap bij kijken en geloof 

mij dat is ruim voldoende aanwezig.  

Jan nogmaals van harte proficiat, het is altijd weer leuk om in de Bosstraat te komen bij 

zulke gastvrije mensen! 

Aad van Bergenhenegouwen    


