
AP Overwater Strijen wint eerste overnachtvlucht in Fondclub De Glazenstad 

Deze overwinning vanuit Agen komt terecht bij een liefhebber die bekend staat om zijn diesels van 

de Oude Dijk.  AP speelt al jaren op het hoogste niveau op de overnachtvluchten. Dit weekend stond 

als eerste overnachtvlucht Agen op het programma, en AP had zoals voor hem gebruikelijk zijn 

driejarige ploeg die voor de eerste keer naar Barcelona gaat ingekorfd op deze vlucht.  Het was de NL 

11-1721792 “Dochter Turbo 659” die de zege naar Strijen bracht. Met een voorsprong van bijna 300 

meter op nummer twee kunnen we haar wel als Turbo diesel betitelen. Als jaarling werd zij enkel op 

St Vincent  ZLU en met succes gespeeld. Als twee jarige ging zij drie maal mee en vloog zij drie maal 

prijs, waarbij het opmerkelijk is dat zij van Cahors ochtendlossing ’s avonds om 00.11 uur werd 

geklokt en dus niet bang was om in het donker te vliegen. Gezien het grote verschil in snelheid is het 

hoogst waarschijnlijk dat zij ook op deze vlucht het niet zo nauw genomen heeft met de nachtelijke 

rusturen. De “792”heeft nu op vijf keer spelen vijf keer raak gevlogen. Als we naar de afstamming 

kijken blijkt dat een goede uit goede komt, want de moeder komt uit de bekende ``De Dure” maal 

“De Jacqueline” en dit is weer een dochter van het koppel “Monty Boy” maal “Kweekmoedertje 38” 

van Piet de Vogel.  De vader van de “792” ( Turbo 659) vloog zelf de nodige prijzen w.o. de 66e nat 

van Pau en dit is een kleinzoon van “De Dure”. De moeder van Turbo 659 is “t Late Flesje”. Deze 

duivin heeft AP in samenkweek gehad met de heer Keeper uit Frankrijk.  Keeper heeft deze dochter 

van de paarsborst van Ko van Dommelen gekocht op een verkoop van late jongen in de Fles in 

Steenbergen. Keeper heeft ook bij AP jonge duiven gekocht en deze heeft hij zeer succesvol gekruist 

met de duiven van Ko van Dommelen. Omdat hij zo succesvol was met deze duiven heeft  hij AP met 

zijn vrouw Ria en Ko met zijn vrouw Nel enkele jaren terug uitgenodigd om een weekendje naar 

Frankrijk te komen. Dit werd door allen als zeer plezierig ervaren en sindsdien gaan ze elk jaar na het 

seizoen op uitnodiging een weekendje naar Frankrijk.  Dat een vroege prijs niet alleen op afstamming 

wordt behaald blijkt wel als we het volgende verhaal lezen. De ploeg voor Barcelona werd in een hok 

geplaatst en van de loketkast met draaideurtjes werden broedbakjes gemaakt. Elk koppel mocht een 

eigen bak uitzoeken maar de “792” met haar doffer verkozen het om in hoekje op de grond te gaan 

nestelen. Omdat er roosters op de grond liggen heeft AP er een plaatje neergelegd waarop het stel 

kon broeden. Ze was zo fel op haar plekje dat elke duif die in de buurt kwam werd weggejaagd. Na 

ongeveer 14 dagen broeden werden ze gescheiden en verhuisden de duivinnen naar de 

aangrenzende afdeling in het hok. Tussen de twee afdeling zit een schuifdeur dicht bij het hoekje van 

het broedende koppel. Met het uitlaten werd er gerouleerd en de duivin nam zodra zij in dit hok was 

haar plekje in bij de deur en kwam zelfs niet eten zodat AP ze eerst de ren in stuurde om te laten 

eten. Om de duivin nog meer aan te moedigen liet hij de schuifdeur op een kiertje staan zodat de 

duivin iets van de doffers en haar plekje zag of in ieder geval bemerkte. De andere duivinnen kregen 

dit in de gaten maar kregen van de “792” geen kans om bij de deur te komen. Zo zie je maar dat de 

duivencoach die zicht heeft op zijn duiven door motivatie de prestaties kan beïnvloeden.  Voor dat zij 

naar Agen ging werd de “792” vanaf Quivrain van 25 april wekelijks gespeeld. Op voeding en medicijn 

gebied zijn weinig bijzonderheden te melden. Het voer bestaat het gehele seizoen uit All in One van 

Beijers, in begin van het seizoen wordt dit aangelengd met gerst en paddy. Zodra de duiven 

uitgevlogen zijn worden zij naar binnen geroepen en krijgen zij een volle bak voer die na tien minuten 

wordt weggehaald. Al jaren geeft AP de duiven Bio even en nu gebruikt hij tot volle tevredenheid ook 

de produkten Prange soupe, Lecithine olie en Olimpic mix van Gert Jan Beute. Daarnaast liet AP mij 

een potje Beute herstel power zien. Laatkomers krijgen bij AP twee van deze capsules opgestoken, 

maar gezien de inhoud van dit potje (bijna vol) denk ik niet dat Gert Jan hiervan rijk zal worden.  Leuk 

om te vermelden is dat de zestien jarige Lex, een kleinzoon van de buren, een trouwe hulp is van AP. 

Naast het verzorgen van de paarden staat hij altijd op zaterdag klaar om de hokken te reinigen en 

hand en spandiensten te verrichten. Ook heeft hij, toen AP voor het eerst na zoveel jaren op vakantie 

ging, de complete verzorging van de duiven op zich genomen. Met zo’n goede assistent zegt AP kan 

ik nu ook weleens een weekendje weg. Met deze zege van de “792” wordt het lijstje met nazaten van 

De “Dure” die bij de eerste tien Nat Intern of SNZH gevlogen hebben uitgebreid tot 16. De 

overwinning in de fondclub was tevens goed voor de zege in het SNZH. AP nogmaals gefeliciteerd. Na 



jaren niet meer op pad geweest te zijn om een stukje te schrijven, was het weer een gezellig 

middagje melken aan de Oude dijk. 

 

Kees van den Bos     




