
Ad Pegels Numansdorp met overmacht winnaar van Dax 

Op vrijdag 7 juli werden de duiven om 11.00 uur te Dax gelost, gelet op de omstandigheden 
onderweg werd er niet gerekend op vroege duiven en in de voorvlucht werd er rekening 
meegehouden dat de eerste duiven niet voor tien uur de andere morgen zouden vallen zo ook door 
onze hoofdrolspeler Ad Pegels. Zaterdagmorgen was Ad dan ook niet supervroeg uit de veren gegaan 
en toen hij even voor zessen naar buiten ging zag hij een duif op de ren van de kwekers koeren en 
sleepstaarten. In eerste instantie dacht hij aan een nakomer van Agen van de week ervoor. Hij had 
wel veel praatjes voor een laatkomer en toen Ad dichterbij kwam leek hij wel veel op de ”735” die 
naar Dax was maar dat kon toch niet. Toch maar de klep open gezet en de duif binnengelaten en 
inderdaad het was de NL12-1998735. Snel het constateersysteem aangezet en de duif over de plank 
gehaald en om 06.00.19 uur werd de duif geconstateerd. Al snel bleek het een supertijd te zijn die 
goed bleek voor de snelste van heel Nederland. In Zeeland waren ook twee duiven super vroeg 
geklokt  maar zij moesten in de “735” hun meerdere erkennen. In onze fondclub wint de “735” met 
ruim 300 meter voorsprong de eerste prijs. De nu 69 jarige Ad heeft al vanaf zijn 18e jaar duiven en 
na jaren het programma spel te hebben gespeeld is hij in 1993 overgegaan naar de overnachtfond 
waar hij met doffers op het klassieke weduwschap speelt. De “735” was niet aan zijn proefstuk toe 
want als jaarling vloog hij al een 8e nat Bordeaux ZLU en verder was hij op de overnachtvluchten vaak 
als eerste of tweede duif terug op het hok. Ad koopt weleens een bon voor een jonge duif of een 
koppel eieren en zo is de “735” bij Ad gekomen, hij kocht nl een bon voor een koppel eieren van 
Theo Streefkerk uit Ameide en daar is de “735 “ uitgekomen. De eerste week van maart wordt er 
gekoppeld en brengt ieder koppel een jong groot waarna het weduwschap een aanvang neemt. Ter 
voorbereiding gaan alle weduwnaars alle vluchten tot en met de eerste dagfondvlucht (Blois) mee. 
Daarna nog wat kort werk tussendoor of Ad brengt ze zelf tot ca 30 kilometer weg. De voeding 
bestaat hier de hele week uit dezelfde mengeling van Vanroboys nr 8 en nr 29 dit één op één 
aangevuld met een hand vetrijk voer nr 35 en een hand mais nr 200.  Daarnaast worden er wat 
pinda’s en snoepzaad verstrekt. Het medische plaatje ziet er als het volgt uit: Vanaf twee nachten 
mand bij thuiskomst één dag BS in het water en daarnaast één maal in de week iets tegen ornithose 
van de Weert. Nakomelingen van de “735” heeft Ad niet omdat de jongen van de beste vliegers 
meestal meegaan met de kopers die vanzelfsprekend het liefst uit de beste vliegers iets meenemen. 
Ad had voor deze vlucht vier duiven ingekorfd waarvan er drie prijs wisten te winnen. Dat de “735” 
steenvroeg zat blijkt wel want Ad moet bijna 5 uur wachten op zijn tweede duif en deze wint dan nog 
de 4e prijs in onze fondclub. De derde duif wint prijs 70. Ad en Joke bedankt voor de gastvrijheid en 
nogmaals gefeliciteerd met deze schitterende overwinning. 
 
Kees van den Bos     
 



 


