
Overwinnaar Dax 2021, Ger van Riek Hillegom!! 
Dinsdagavond 20 juli toog ik naar Hillegom met een mooie bos rozen om Ger van Riek te 
feliciteren met zijn overwinning in de fondclub, maar ook om wat info te vergaren voor het 
verslag op de site. 
Persoonlijk kende ik Ger niet, had zijn naam wel eens voorbij zien komen, echter als je nu 
aan mij vraagt, wie is Ger van Riek? Dan kan ik je zeggen dat Ger in mijn beleving iemand is 
die weloverwogen en doordacht zaken aanpakt, iemand met een duidelijke visie voor wat 
betreft de uitoefening van hobby maar ook wat de organisatorische kant betreft. Zeer de 
moeite waard om eens mee in gesprek te gaan. 
Hoe is Ger in de sport beland? Toen de tijd kwam dat Ger met pensioen zou kunnen 
overdacht hij hoe hij zijn vrije tijd zou gaan invullen, tijdens een bezoek aan een tuincentrum 
zag Ger een tuinhuisje staan en dacht, Postduiven! 
Als jongen van 8 jaar was hij met postduiven in aanraking gekomen en vanaf zijn 12e tot zijn 
16e heeft hij als jeugdlid deelgenomen aan wedvluchten bij P.V. de Zwaluw in Hillegom. 
Gaandeweg kwamen er andere interesses en bezigheden op zijn pad en de duiven verdwenen. 
Tussen het moment van stoppen en weer starten met duiven heeft Ger geen seconde meer 
over duiven nagedacht. Ger heeft er een voorbereiding van 2 jaar voor uitgetrokken eer hij 
weer daadwerkelijk met duiven is gaan spelen, hok kopen, duiven aanschaffen, veel lezen, wat 
was er veel verandert. Ger is er zelfs voor verhuisd! De locatie waar hij nu woont is een ideale 
plek om duiven te houden, ik ben er jaloers op. 
Nu weer even terug naar Dax, gelost op vrijdag 9 juli met een zuidelijke wind en kans op 
enkele buien in het westen van België. Ger had 10 duiven ingekorfd waarvan hij er 5 in de 
prijzen speelt, speelt dus 50% prijs met een mooie serie in de fondclub, t.w. 1,10,12,28 en 
75 van 619 duiven. 
Voor het klapstuk zorgde de 3 jarige duivin, 2018-1039919, komt bij de Combinatie v Tilburg 
vandaan, zij ging als eerst getekende de mand in en stelde haar baas niet teleur, tevens 
speelde ze een hele mooie 2 de prijs in sector 2 van 2461 duiven. 
Ger werd verrast door haar vroege aankomst, hij wil voor hij zelf duiven heeft niet weten of 
er al duiven gevallen zijn, kijkt niet op de meldsite of zijn telefoon. Helaas heeft Ger de 
duivin niet zien komen, het overkomt iedereen wel eens, zo ook bij Ger, even naar binnen 
voor een kopje koffie, kom je buiten zit er een duif op de klep. De duivin is gespeeld op 
eieren van ongeveer 10 dagen, had in haar loopbaan al eens een mooie prijs, een 39 e , 
gespeeld van Bordeaux met een deelname van een 4954 duiven. 
De duiven hebben voor ze op de overnacht of ZLU gespeeld worden een goede 2000 km in 
de vleugels, ingespeeld worden ze voornamelijk op vluchten met 1 nacht mand. Ze worden 
ingekorfd in de club maar ook diverse keren in Hank, dit om de kans op besmetting zoveel 
als mogelijk te reduceren. 
De duiven worden gevoerd met 50% jellow en 50% varia mix. Een 4 tal dagen voor de vlucht 
worden ze opgevoerd met pinda’s, Tovo en snoepzaad. Ook wordt er iets voor de 
luchtwegen gegeven in de vorm van Ornislijm en Din-druppels van, van der Sluis. 
 
Ger, namens Fondclub de Glazenstad alsnog gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. 
En tot ziens op de huldiging in februari. 
 
Aad Benschop. 
 



 

 


