
Gerard Griffioen wint laatste sectorvlucht vanuit Bergerac. 

Na verleden jaar bij Gerard op bezoek te zijn geweest vanwege zijn overwinning op St Vincent  
mocht ik nu voor de 2de keer naar Gerard omdat hij op de laatste vlucht vanuit Bergerac verrast 
werd door hierop de winst te pakken. Gerard gaf aan dat hij zeker verrast werd aangezien het de  
voorgaande vlucht gewoon slecht ging en hij er eigenlijk niet veel van verwachte. 
De duiven werden op vrijdag de 14e gelost om 13.00 uur voor de laatste opgave dit seizoen. 

Zoals gewoonlijk zat Gerard de duiven op te wachten op het terras, via de meldingen was hij op de 
hoogte van de eerste aankomsten, rond 11 uur stond hij even op en zag toen de duif in de dakgoot 
zitten, na deze geroepen te hebben kwam ze vlot naar beneden en het Benzing systeem deed zijn 
werk. Gerard gaf aan dat de duif er niet lang gezeten kon hebben aangezien hij er regelmatig kijkt. 

De duif die de overwinning pakte is een duivin van 2017 welke dit jaar voor het eerst gespeeld is op 
de marathon vluchten, op St Vincent pakte ze een mooie 47e plek in onze Fondclub met nu dus het 
goud. Buiten de 1ste prijs in de Fondclub was het ook een mooie 3de plaats in de afdeling 5 met een 
teletekst vermelding. Ze werd gespeeld op een jong van ongeveer 6-7 dagen hierdoor zat ze nog 
redelijk in de veren.  

Dat kwaliteit niet verloochend blijkt wel als we naar de afstamming kijken. De moeder van de 2017-
1301015 is de 2011-1771142 welke zelf ook 2 maal teletekst vloog, de 142 op haar beurt is weer een 
dochter van Gerard zijn fameuze “White Wing” welke in zijn korte vliegcarrière ook 2 maal teletekst 
pakte en nadat hij als 3 jarige gewond thuis kwam door Gerard op het kweekhok is geplaatst, gezien 
wat de jongen eruit en nu ook kleinkinderen presteren een gouden greep.  

Hoe gingen de voorbereidingen voor dit jaar? De duiven blijven de gehele winter bij elkaar, worden 
in maart gescheiden, getracht wordt om ze zo lang mogelijk gescheiden te houden, echter als er 
duivinnen gaan aanlopen wordt er toch weer gekoppeld, de jarige duivinnen worden aan de 
weduwnaars gekoppeld en zitten als weduwduivin, worden wel gespeeld, de jaarlingdoffers worden 
aan de vliegduivinnen gekoppeld. De duiven zijn niet verduisterd. Er wordt gespeeld met 
weduwnaars en duivinnen op nest. 

Medisch gezien worden ze geënt tegen Paramyxo, Pokken via het kwastje, en Paratyfus middels het 
drinkwater, indien nodig wordt er behandeld tegen het geel en luchtwegen, en geeft Gerard elke dag 
Oregano in het water. Elk jaar kuren tegen Paratyfus vindt Gerard een must. 

Het voer haalt Gerard zelf bij van Tilburg, in het seizoen gewoon vliegvoer waar altijd iets crisismix 
en indien nodig lichter gemaakt met gerst, wordt toegevoegd. Enkele dagen voor inkorving wordt 
vetrijker gevoerd er worden de gebruikelijke bijproducten gegeven. 
De selectie gebeurd voornamelijk op prestatie, echter duiven uit bewezen lijnen krijgen soms nog 
een extra kans. 
Gerard mag einde dit jaar stoppen met werken, zal dus volgend jaar meer tijd krijgen voor de duiven, 
hij geeft aan dat de regelmaat van nu misschien wel bepalend is voor het succes en nog maar moet 
afwachten hoe het volgend seizoen gaat. 
Volgens mij hoeft Gerard zich geen zorgen te maken, alle ingrediënten zijn aanwezig, goede duiven, 
een goed hok en een nog steeds gedreven duivenmelker die in de afgelopen jaren heeft bewezen 
superprestaties met de duiven neer te kunnen zetten. 
Gerard namens de Fondclub de Glazenstad gefeliciteerd met deze mooie overwinning. 
 
Aad Benschop. 
 



 


