
 

 

En weer slaat Batenburg van der Merwe toe in fondclub 

              “De Glazen Stad”, nu op Bergerac. 

 

 
 

Een week na hun eerste overwinning in de fondclub “De Glazen Stad”vanuit Perpignan 

boeken zijn nu hun tweede overwinning.  

 

De overwinnaar is een jaarling duivin, gespeeld op nest, met ringnummer 

NL 12-1598357. Ze werd ingekorfd op een jong van 10 dagen. 

Haar vader is een Belgische doffer aangekocht via Pipa van Dr. Piet Blancke. 

Dit is een uitstekende kweekdoffer en deze is o.a. ook vader van de eerste duif van Agen 

dit jaar en won hierop de 34e Nationaal.  

Haar moeder is een duivin van Hans Knetsch, een dochter van zijn Jopie. 

 

Het verzorgen en spelen hebben wij in de vorige reportage van Perpignan al uitvoerig 

beschreven, en verwijzen dus naar dat verslag. 

 

Het verloop van deze vlucht is als volgt; de Combinatie heeft 85 duiven mee en speelt 26 

prijzen waarvan hun 4
e
 duif zelfs nog de 12

e
 prijs vliegt in de fondclub! 

Op plaats 2 zien we Arthur Jansen uit Nootdorp(wat heeft hij weer een super seizoen) 

die met deze vroege duif zijn kandidatuur voor het Keizerkampioenschap duidelijk stelt 

het is ook nog eens, van de 31 ingekorfde duiven de eerste getekende.  

Op plaats 3 zien we Gerard Griffioen uit Zevenhoven die er 30 mee had en 11 in de 

prijzen speelt.  

Op de 4
e
 plaats A.P. Overwater uit Strijen 39 mee en 20 in de prijzen zowat 50%.  



Op de 5
e
 plaats H. Metselaar uit Waddinxveen met 10 mee en 5 in de prijzen dus ook 

50% prijs. 6
e
 Ferry van Vianen uit Monster met 18 mee en 3 prijzen. 7

e
 H. de Graaf uit 

Alphen aan de Rijn 20 mee en 10 in de prijzen 50% prijs. Op de 8
e
 plaats A. van de Berg 

uit Spijkenisse met 24 mee en 6 in de prijzen. Op de plaatsen 9 en 10 Comb. Batenburg 

van de Merwe. 

Zo dat was het dan voor dit seizoen wat betreft de vluchten en uitslagen met reportages.  

Een snelle terugblik op dit jaar is er een van grote trots op de prestaties van onze leden 

op de verschillende vluchten. Dit was qua prestaties een super jaar! 

 

Nu gaan we aan de slag met het Kampioenenboek en de voorbereidingen voor de 

internet verkoop ter gelegenheid van ons 15 jarig jubileum in 2014. 

 

Vriendelijke sportgroeten, 

 

Aad van Bergenhenegouwen.   
 
 
 

 

 


