Jan en Twan Nobels keizerkampioen ZLU
De combinatie wordt gevormd door de 74 jarige oom Jan en zijn 48 jarige neef Twan. Vanaf 2004 vliegen zij niet onverdienstelijk onder de naam Jan
en Twan Nobels. Voor die tijd speelde Jan al goed op de overnacht en had Twan met zijn toen malige maat Johan Hopman de sporen al verdiend op
het programma spel. Als combinatie hebben Jan en Twan zich toegelegd op de marathonvluchten en hierin zijn het geduchte concurrenten. Bij de
verzorging krabben en voeren etc van de duiven krijgen ze ’s morgens hulp van Jan’s broer en Twan’s vader Theo. De sport gaat hier van geslacht
tot geslacht want Jan is begonnen bij zijn vader en Twan was ook al geïnteresseerd in de duiven van zijn opa en ging er regelmatig helpen. Jan heeft
gedurende het seizoen enige tijd in het ziekenhuis gelegen en in die tijd hebben ook de zoons van Twan, Rick en Timo, hun steentje in de verzorging
bijgedragen. Was het andere jaren Jan die de duiven voor de marthonvluchten in Middelharnis in ging korven. was het dit jaar Rick die deze taak op
zich nam. Ook Saskia de vrouw van Twan heeft wat met de duivenhobby zij verzorgt de administratie en als het nodig is verzorgt zij het kweekhok.
Aan de basis van de kolonie zien we het oude soort van Jan welke door de jaren heen door aankoop, ruiling en gekregen duiven is aangevuld met
duiven van o.a. de Gebr Hagens, C van der Velden, Wilfried Stiel en enkele anderen. De huidige kolonie bestaat uit 75 weduwnaars, 6 nestduiven en
15 kweekkoppels. Er wordt met nestduiven en weduwnaars op klassiek weduwschap gespeeld. De duiven worden half februari gekoppeld en brengen
allemaal een jong groot. Als de jongen ca 10 dagen oud zijn wordt de duivin weggehaald en brengt de doffer het jong groot waarna het weduwschap
een aanvang neemt. Voor aanvang van het vliegseizoen worden de duiven een viertal keren weggebracht tot ongeveer 40 kilometer. Daarna gaan ze
mee op de programma vluchten waarbij ze voor inkorven de duivin krijgen. Bij thuiskomst zit de duivin te wachten. Voor de eerste marathonvlucht
hebben ze ca 1200 trainingskilometers gemaakt. Of twee dagfondvluchten. Voor de nestduiven wordt getracht een neststand van 6 a 7 dagen te
krijgen en anders zoals het uitkomt. Tijdens het vliegseizoen viert de discipline hoogtij. Alles wordt op de klok gedaan, vaste tijden voor uitlaten, ’s
morgens van 07.00 tot 08.00 en ’s avonds van 17.00 tot 18.00 uur, en vaste voertijden. Twee maal daags wordt er tijdens het trainen
schoongemaakt. De voeding bestaat uit variamax en weduwschap power van Versele laga. De weduwnaars krijgen het voer in hun bak en de
nestduiven in potjes. Daarnaast worden bijproducten zoals Beutebak en elke dag vers grit gegeven. Vanaf drie dagen voor inkorving van een
marathonvlucht worden de te spelen duiven bijgevoerd met energy mix van Versele laga. De duiven worden regelmatig door de Weerd gecontroleerd
en verder wordt er op gevoel gehandeld. Na het seizoen worden de teugels wat gevierd en is de verzorging niet zo stipt er wordt niet op een
kwartiertje gekeken. Wel wordt er nu twee maal in de week thee gegeven en staat er iedere week een bad ter beschikking. Naast het winnen van de
titel keizer ZLU van onze fondclub werden Jan en Twan ook 1e groot meester ZLU kampioenschap. Op de ZLU vluchten werden 57 duiven gespeeld
en hiervan wisten er in de fondclub 36 prijs te vliegen dat 64%. Uit vorenstaande blijkt wel dat naast goede duiven een goede verzorging en niets
aan het toeval over laten belangrijk is. Jan en Twan, of moet ik zeggen team Nobels gefeliciteerd met het keizerkampioenschap ZLU vluchten.
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