
Jan de Wijs & Zn sluiten prachtig jaar af met zege op Perpignan 
 
Ook in het laatste weekend van het zware grote fondseizoen 2019 lagen teleurstelling en vreugde 
weer dicht bij elkaar. Jan sr. en Jan jr. waren aan een meer dan uitstekend jaar bezig met elke vlucht 
duiven in de kop van de uitslag. Met op Bergerac een ploeg van 20 duiven mee waren de 
verwachtingen dan ook hoog.  De teleurstelling was dan ook groot toen de toch lastig verlopen 
Bergerac maar één schamel prijsje opleverde.   
Gevolg is dat je dan toch met een wat onzeker gevoel op de 10 duiven van Perpignan gaat zitten 
wachten. Dat bleek in het geheel niet nodig. Gelost zaterdag op 7.30 uur meldde de eerste duif in 
Nederland zich om 6.48 op zondagmorgen in Sittard. Een kleine 3 uur later om 09.39.36 uur was het 
raak in Den Hoorn. De weduwnaar, de 15-1767435, een klein doffertje had er een kleine 1.050 km 
opzitten. De 1e in de Fondclub op een veld van 299  duiven, de 12e van heel Nederland met 4.287 
duiven in concours en Internationaal tegen 12.752 duiven de 61E!  
Nog geen kwartier later was het weer raak. De 3e in de Fondclub en de 25e Nationaal. 
Later klokten ze nog 2e prijsduiven. Twee absolute topduiven en 40% prijs: een prachtige afsluiting. 
 
2019 was een vervelend, lastig jaar voor onze duiven, maar de duiven van Jan en Jan wisten daar erg 
goed mee om te gaan. Sr spelend met weduwnaars en Jr met nestduiven speelt zich ook onderling 
een mooie onderlinge strijd af, die de prestaties zeker ten goede komt. Nu resulterend in een 1e in de 
Fondclub. En dat was toch wel weer even geleden, als hebben ze er regelmatig dicht tegenaan 
gezeten. Alleen dit jaar al een 7e, 5e 3e en een 2e in de Fondclub. Dik verdiend dus. 
 
De winnende doffer was dit jaar nog niet eerder mee geweest en ging dus uitgerust de mand in. Is zo 
wie zo niet heel veel gespeeld en heeft dus ook nog geen vracht aan ereprijzen op zijn naam staan. 
Met nu de 1e op deze klassieker heeft hij zijn waarde wel bewezen.  
 
In de duiven van Jan de Wijs & Zn zitten de oude Aarden bloedlijnen met (o.a.) Batenburg en Van der 
Wegen. Maar als je door hun duivenwalhalla loopt dan blijkt dat er veel meer zit. Voortdurend zijn  
ze op zoek naar goede duiven als aanvulling op dat wat er al zit. Hier en daar bewezen duiven 
bijhalen, een duif ruilen, of in samenkweek trachten hun toch al uitstekende duivenbestand nog 
meer te verbeteren.  De vluchten zorgen dan voor de uiteindelijke selectie.  
 
Medisch gebeurt er nauwelijks iets. Het regelmatig bezoeken van een duivenarts vind Jan 
weggegooid geld, net als allerlei middeltjes geven. Dat dit lukt  is naar mijn mening zeker te danken 
aan de geweldige accommodatie. De duiven zitten in zeer ruime, droge hokken, dus veel licht en 
lucht, wat de kans op allerlei besmettingen zeker doet afnemen. 
 
Met de overwinning op Perpignan sloten Jan en Jan een goed seizoen 2019 af. Dit resulteerde in de 
Fondclub in een 4e kampioenschap Superfond, een 8e onaangewezen Overnacht en een 2e 
kampioenschap Keizer. 
In 2020 zullen ze er zeker weer staan! Nogmaals gefeliciteerd! 
 
 
Ron Dijkshoorn 
 
 
 
 
 
 



 


