
Gerard Griffioen wint met nipte voorsprong de openingsklassieker vanuit Sint
Vincent. 

Een vlucht met wisselende omstandigheden,  variabele wind en regenbuien.

Hier had de 2017-1300960 geen boodschap aan en pakte de zege van deze toch wel pitge vlucht.

Op een donderdagavond ben ik op bezoek bij Gerard en Els Griffioen in Zevenhoven, als we in de 
tuin op het terras aan een kopje koffie zizen valt het mij op dat de vliegtuigen kort achter elkaar 
de landing inzezen naar Schiphol wat zeker met enige geluidsproducte gepaard gaat, Gerard geef 
aan dat ze er aan gewend zijn en je automatsch harder gaat praten als er een over komt.
Pratend over de dagelijkse verzorging geef Gerard aan dat hij hier zeker secuur in is,  ’s morgens 
staat hij vroeg op om voor hij naar zijn werk vertrekt, Gerard is ZZP’er in de bouw, de duiven nog te
verzorgen, de duivinnen laat hij vanaf 05.00 uur al even vliegen kan hij mooi nog even het hok 
schoonmaken. Ook als hij thuiskomt is de eerste gang naar de duiven. In het seizoen is hij zo menig
uurtje in het hok te vinden. 
Gerard is zeker geen onbekende binnen de duivensport heef al menige vroege duiven 
geconstateerd, 2017 was voor hem zo’n superjaar, wat in de fondclub de Glazen stad resulteerde in
het kampioenschap NPO telling met ruime voorsprong op nummer twee, tevens in de compette 
SNZH was Gerard in 2017 top met 2de  onaangewezen, 1ste aangewezen en keizerkampioen npo-
marathonvluchten. Ook had Gerard dat jaar de duifampioen met de superduivin de “467”.
Terugkomend op de winnares van Sint Vincent dit is een middelmatg duivinnetje gespeeld op een 
jong van 4 a 5 dagen, Gerard korf ze graag in op deze stand, de “960” is in de week voorafgaand 
aan de inkorving niet opgevallen vandaar dat ze als 8ste getekende stond op de inkorfstaat, dit 
beleze haar echter niet om deze vroege klassering te realiseren. Buiten de winst op deze vlucht 
had hij nog twee duiven mooi op tjd.
Het voer wat Gerard gebruikt haalt hij twee keer per jaar bij van Tilburg, mengt 4 verschillende 
zakken door elkaar en de laatste paar dagen voor inkorving krijgen ze Brians Top energie erbij 
verder geef hij pinda’s en enkele andere bijproducten om ze wat reserves mee te geven.
Medisch gezien krijgen de duiven ruim voor het seizoen een geelkuur en zit er elke dag oregano in 
het drinkwater.
De jonge duiven worden als het lukt gespeelt op de jonge duiven vluchten deze gaan dan bij 
voorkeur als jaarling al een of twee keer mee op de overnachtng. 
Gerard geef aan dat gezien het feit hij op de middaglossing al een hoog niveau heef bereikt hij 
zich meer aan het toeleggen is op de ZLU vluchten, hij vindt het een uitdaging om ook in deze 
compette de strijd aan te gaan, de duiven kunnen het aan en hij heef hiervoor ook wat dagfond 
er in gekruist.  

Gerard namens de fondclub nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning.

Aad Benschop.  




