
            

 

 

Jan Boers, ‘s-Gravenzande pakt in onze fondclub de overwinning op 
TARBES (NPO middaglossing). 

 

 

Op deze warme zomerse vrijdagochtend in augustus ben ik, naar aanleiding van zijn overwinning op 
TARBES NPO middaglossing, op bezoek bij Jan Boers uit ’s Gravenzande om een verslag te maken van 
deze mooie prestatie.  

Na een dag uitstel werden de duiven zaterdagmiddag 23 juli om 14:00 uur met een NO wind gelost in 
TARBES. Zoals de meeste fondvluchten dit seizoen is ook deze TARBES een pittige vlucht geworden. 
Weliswaar pittig maar wel een mooie eerlijke vlucht waarvan ’s avonds de prijzen (1 op 3) verdiend 
waren. 

Jan had op deze vlucht 25 van zijn duiven ingekorfd. Op eerdere vluchten dit seizoen had Jan wel zijn 
prijzen gepakt maar een echte kopprijs was nog niet gelukt. Hoe anders ging het op deze TARBES. 
Zondagmiddag om 12:45:06 uur melde de donkerkras duivin, NL 20-1416283, zich op de hokken aan 
de Maasdijk in ’s-Gravenzande. Ze was daarmee, met een snelheid van 1086 meter per minuut, de 
eerst gemelde duif in het sterke NIC DE REISDUIF in Naaldwijk. Dit resulteerde in de 1ste in samenspel 
Westland/Den Haag, de 1ste in onze fondclub De Glazenstad en een 3de NATIONAAL SECTOR 2.                  

De NL 20-1416283 is een nestduivin en werd gespeeld op eieren van ca. 8 dagen, goed uitgerust en 
goed gemotiveerd begon ze aan de 1022 km. lange reis vanuit TARBES. Als we naar haar afstamming 
kijken is zij voor 75%  van Jan zijn eigen soort wat is opgebouwd met de rassen van de Gebr. Hagens 
uit Achthuizen en de L en A van der Wegen duiven uit Steenbergen. Jan bekwam deze duiven via 
wijlen Leen v. d. Ende uit Monster (later ’s-Gravenzande) en van Jan zijn grote vriend, de dit voorjaar 
veel te jong overleden Teun Moor uit Ter Heijde aan Zee. De overige 25% komt via een doffer van Jan 
de Wijs & zn. uit Den Hoorn.    
 



                                                            
 

       De winnares TARBES NPO ‘22 

 
 
Jan zit al zijn hele leven in de duiven, heeft op de grote fond al de nodige overwinningen geboekt 
waarvan de 1ste NATIONAAL ST VINCENT 2015 S2 wel het meest in het oog springend succes is. 
Tegenwoordig doet Jan het wat rustiger aan en doet dan ook niet meer aan alle vluchten mee. Maar 
als Jan meedoet zorgt hij ervoor dat ze tiptop ingekorfd worden.  
 
Op de ruime, eenvoudige hokken, zitten niet te veel duiven. De meeste hokken hebben een 
golfplaten dak wat naar achteren afloopt. Aan de voorzijde ligt een strook doorzichtige platen welke 
zorgen voor voldoende licht en bijdragen aan een goed klimaat voor de duiven, de duiven zagen er in 
ieder geval strak uit. Gezien de prestaties die er op worden geleverd moeten het wel goede hokken 
zijn. Hij beschikte dit jaar over ca. 30 oude vliegduiven wat kweekduiven en heeft ca. 22 jonge duiven 
als aanvulling voor de toekomst gekweekt. Niet echt een grote kolonie dus voor een grote fond 
speler.  
  
Qua verzorging houdt Jan het simpel, zijn duiven krijgen voldoende van een goede mengeling te 
eten. Daarnaast geeft Jan ze voor de vluchten extra klein zaad om de batterij goed op te laden. 
Medische begeleiding is zoals zo velen het doen, in het najaar een Parakuur en in het seizoen af en 
toe wat tegen het geel en iets om de koppen schoon te houden.   
 
Jan namens de fondclub nogmaals gefeliciteerd met deze mooie overwinning.  
 
 
Ton van Lier           
 

 

          


