
Richard en Wesley van Tilburg de grote overwinnaars van de eerste ZLU vlucht vanuit 

Mont de Marsan (Pau) 

De mooiste dag uit hun duivenbestaan hebben deze mannen meegemaakt met deze vroege 

duif. Als je nagaat dat een aantal jaren geleden het totaal niet naar hun zin ging met de 

vluchten, besloten ze alle vliegduiven op de laatste Cahors te zetten en dan was het erop of 

eronder en zouden ze de pijp aan Maarten geven. Gelukkig pakte het goed uit en werd met 

advies van anderen, het hok aangepast met lichtplaten aan de voorkant en zowat meer. Tevens 

werd er hulp en advies gekregen van plaatsgenoten Jan Schreurs, Dick Pennings en Vincent 

Vork voorwaar niet de eerste de besten in heel Nederland. Er werden ook duiven verkregen en 

hun systeem? gevolgd, en de resultaten werden beter en hoe! Ook deze duif de 2013-1085651 

is er een van Jan Schreurs. 

De duiven worden al in een vroeg stadium gezond gehouden door controle van de alom 

bekende Stephan Göbel van duivenarts Hans van der Sluis, ook wordt zijn systeem gevolgd 

en word niets aan het toeval overgelaten. Voor het seizoen wordt er geënt tegen paramixo en 

paratyfus ook tegen het geel wordt gekuurd en indien nodig in het seizoen met BS van 

Belgica de Weert. 

De vliegduiven worden op weduwschap ingespeeld met zowel de afdeling als het gekende 

inkorfcentum Oudewater, daarna worden ze gekoppeld om op een mooie stand op nest de 

overnachtvluchten te gaan doen. De overjarige duiven gaan tot Pontoise, en de jaarlingen 

doen in hun eerste jaar ook de dagfond om te leren. Gevoerd word er met veel gerst en de 

laatste dagen all in one van Beyers ziehier geen moeilijk geheel wel veel kwaliteit. De 

mannen hadden 7 duiven mee en de 1e 20.21/ 2e om 21.10/3e om 21.49/ 4e om 22.15 uur dan 

heb je ze goed.  

De 2013-1085651 behaalde in 2015 van Agen 92e van 1.737 duiven. 2016 Pau 160e van 3.784 

duiven en dan als klap op de vuurpijl in 2017 1e in de afdeling 1e in de fondclub 2e nationaal 

en 2e internationaal.  

Namens de fondclub van harte gefeliciteerd en tot ziens op de huldiging. 

Aad van Bergen Henegouwen 

 

        

 

 

 

 

 



 


