
Winnaar fond club “De Glazen Stad” 

Agen ZLU 

J.M. de Wijs en Zn, Den Hoorn  

Jan de Wijs is een gepensioneerde tuinder die samen met zijn zoon Jan, die in de duiven 

handel doet, speelden al diverse topnoteringen en kampioenschappen in de afdeling en 

nationaal. Zij zijn lid van Samen Sterk in Wateringen. Niets is er mooier dan met je eigen 

zoon successen boeken. De eerste jas die Jan aan zijn zoon gaf, was dan ook een duivenjas. 

Samen hebben zij dan ook al 90 jaar ervaring. 27 Juni was weer een dag om nooit te 

vergeten. Tegen 1.106 duiven in de fond club werd de overwinning behaald door de 13-

1175663. Een grandioos succes met deze onervaren jaarling, een weduw duivin die helemaal 

verliefd was geworden op een andere duivin. Als goede melkers zagen ze dit en plaatsten 

een broedschotel. De duivin werd hierdoor zo gemotiveerd dat zij een eerste prijs vloog in 

Afd. 12 “De Kuststrook” de hoofdprijs won in onze fond club en nipt geklopt werd in de 

SNZH. 

Systeem 

De 50 weduwnaars en 40 nestduiven worden zowel op nest als op weduwschap gespeeld. 

De verzorging is behoorlijk serieus, men is er dagelijks vele uren mee bezig. Met beide 

systemen zijn knalvroege duiven geklokt, dus een perfect systeem is er niet echt. De 

combinatie vindt het wel heel erg belangrijk dat de duiven veel kilometers maken. De duiven 

moeten een goede wedstrijdconditie opdoen, want een fondvlucht is niet niks voor een duif. 

De duiven gaan dus vanaf de eerste vluchten al mee en worden zo goed aan de start 

gebracht.  

Omdat er op verschillende standen wordt gespeeld, is het koppelen ook verschillend. De 

weduwnaars die op weduwschap vliegen worden in maart gekoppeld en brengen geen 

jongen groot. Ze worden op eitjes al gescheiden en gaan dan de vluchten mee. De duiven die 

op nest worden gespeeld, worden op verschillende standen ingekorfd en de nestsstanden 

worden dan verschillend gestuurd. In het najaar worden er pas jongen gekweekt en die gaan 

het jaar erop pas mee met de vluchten.  

De duiven worden niet verduisterd, maar vanaf de langste dag worden de duiven wel 

bijgelicht. Dit zorgt ervoor dat de pennen langer blijven staan en de vorm langer bijft, mits 

de duiven gezond zijn natuurlijk. Er wordt gevoerd met Beyers en Teurlings wat ze mengen 

voor zowel de nestduiven en de weduwnaars, dit krijgen ze tot de laatste pen is gestoten en 

dan wordt het wel 80 tot 90% gerst. In het water zit soms honing en na de vluchten 

Aminoviet van Herbots. Op medisch vlak is het ook niet moeilijk, normaal de paramixo 

enting en pokken, dit jaar hebben ze geen paratyfus enting gedaan. Verder kunnen de 

duiven als dat willen elke dag in bad. De hokken zijn in een kas/warenhuis gebouwd en de 



laatste jaren wel aangepast en verbeterd. Ze zitten daar op een prachtige locatie in Den 

Hoorn aan de Zwetkade  midden in het groen. 

De mannen hebben een paar jaar geleden de NPO vluchten vaarwel gezegd omdat ze vinden 

dat duiven niet op het heetst van de dag moeten worden gelost maar zoals de Belgen zeggen 

op het eerste uur. Deze overwinning komt eigenlijk een week te vroeg zegt Jan want je weet 

het Barcelona daar doen we het voor en het moet gezegd worden vele malen hadden ze de 

eerste in het NIC Maasdijk met ooit de eerste 5. Maar blij zij ze zeker met deze vroege duif 

en de mooie overwinning in de fond club. Mannen van harte proficiat met deze overwinning.  

AAD van BERGENHENGOUWEN. 

 




