
PERPIGNAN IS IN FONDCLUB “DE GLAZEN STAD” EEN PROOI  

              VOOR COMB. BATENBURG VAN DE MERWE. 

 

Op de laatste ZLU vlucht van 2013 slaat deze Combinatie toe in de voor hen nieuwe 

fondclub. Het was dan ook de mededeling die ze verraste dat ze deze vlucht gingen winnen 

want er was nog een iets vroegere duif in de buurt maar die was dit jaar geen lid van de 

fondclub en als je niet mee doet kan je ook niet winnen!! Voor Hugo en Anita is dit weer een 

mooie parel aan hun kroon die al zoveel parels kent. Deze Combinatie voorstellen is voor 

grote fondliefhebbers eigenlijk niet nodig, maar omdat ze voor het eerste jaar in de fondcub 

spelen nadat de Attractie Zuid Beijerland opgeheven is hebben wij als “De Glazen Stad” er 

een stel goede duivenmelkers bij waar we trots op mogen zijn. Er wordt hier al jaren in 

kampioensstijl op de grote fondvluchten gevlogen. 

En ook dit jaar staan ze weer bij de kampioenen in alle lagen van het spel. Hugo heeft van 

huis uit de duivensport met de paplepel ingegoten gekregen door vader Bas Batenburg en 

Anita idem door haar vader Piet van de Merwe, dat dit geen garantie is voor spelen in 

kampioensstijl is zeker, daar komt veel meer voor kijken zoals goede duiven (WITBUIK) en 

nazaten hieruit maar zeker ook kennis en vingerspitsen gevoel en zeker gedrevenheid om de 

top te halen. Om dat te bereiken heeft Hugo op een gegeven moment zijn baan bij het 

postbedrijf opgezegd en heeft hij een bedrijf opgericht. Dan moet je wel vertrouwen in je 

duiven kolonie hebben toch! Ze zijn lid van De Snelvlieger in Strijen een club met ongeveer 

25 leden, ze spelen daar mee in het samenspel de Hoeksche Waard in de Afdeling 5. De 

duivin die om 19.31.58 uur arriveerde is een kleinkind van, hoe kan het ook anders, de 

WITBUIK, ze was ingekorfd op jongen van twee dagen en kwam uit de totaal verkeerde 



richting aanzetten, en op zo’n afstand in de top uit de verkeerde richting komen kost al rap 

meters en wie weet wat nog meer? Als de duiven van een vlucht thuis komen krijgen ze 

gewoon voer met in het water Belgasol voor de recuperatie. Ze was als achtste ingekorfd van 

de 51 duiven die zij mee hadden. Het voeren van de vliegduiven is vrij simpel, volle bak van 

het merk Beijers en ook het medische plaatje is geen verrassing om de drie weken wat tegen 

het geel en als het nodig mocht zijn iets voor schone koppen.  

Hugo en Anita wij zouden zeggen tot op de Kampioenenhuldiging van fondclub “De Glazen 

Stad” op de eerste zaterdag van februari! 

Aad van Bergenhenegouwen   


