
Frans van Peperstraten wint St Vincent ZLU in Fondclub “De Glazen Stad” 

Voor velen is Frans van Peperstraten geen onbekende, in de jaren tachtig wist hij met zijn “Slopers 

van het luchtruim” furore te maken.  Nadat het enkele jaren door omstandigheden wat minder ging 

weet hij zich de laatste jaren weer aardig in de kijker te spelen. Zo werd hij afgelopen jaar als 

nieuwbakken lid eerste generaal over de NPO-vluchten in fondclub “De Glazen Stad”. Dit jaar heeft 

Frans de NPO-vluchten vaarwel gezegd omdat dertien vluchten toch wel wat veel is, met name de 

extra werkzaamheden die hiermee verbonden zijn. Deze keuze betekend wel dat hij zijn titel niet kan 

prolongeren, maar als je dan een eerste prijs in de fondclub wint op een ZLU –vlucht maakt dit weer 

veel goed. En die eerste werd op St Vincent ZLU gewonnen door de NL11-1705111. Deze duivin werd 

als vierde getekende ingekorfd en zij wist om 07.02 uur het thuishok te bereiken. Met een snelheid 

van 963 meter had zij de 981 km overbrugt hetgeen tevens een 15e plaats nationaal betekend. De 

“111” werd gekweekt uit de stamdoffer “401”. Deze doffer kwam in ’99 als laat jong van Piet van 

Alphen uit Nieuwe Tonge en is soort M. van Geel. De “401”is vader van diverse kopvliegers zoals de 

31 nat St Vincent, 35e Bordeaux ZLU Jl. en 61e nat Pau. De moeder van de “111” is de “096”. Dit is een 

dochter van de eerste nat Bergerac van Rik Ros, en ook zij heeft diverse kopvliegers als 

nakomelingen, zoals de 12e Narbonne ZLU v en de 60e Pau ZLU. Dat de “111” niet aan haar proefstuk 

begon blijkt wel als we kijken naar haar erelijst, zo won zij in haar carrière onder meer de 27e 

Marseille van 2916 duiven, ook dit jaar wist zij prijs te vliegen van Pau.  Van 2007 tot 2011 is Frans 

zijn kweekhok gaan versterken met duiven uit eerste  nationaal winnaars. Hierbij werd niet naar 

zogenaamde grote namen gekeken maar waren de prestaties van de ouders en grootouders 

bepalend. De huidige stam is dan ook opgebouwd uit klein kinderen van eerste nationaal winnaars, 

en de resultaten zijn zichtbaar. Begin maart werden de duiven gekoppeld en brachten alle koppels 

een jong groot. Zodra de doffers weer interesse in de duivinnen begonnen te krijgen, werden de 

duivinnen in de ren geplaatst en mochten de doffers de jongen verder groot brengen. Het 

weduwschap was hiermee dan ook begonnen en voor de rest van het seizoen wordt er op totaal 

weduwschap gespeeld. Ter voorbereiding kregen alle vliegers enkele vitesse, midfond en één 

dagfond vlucht als training voordat het ‘echte werk’ begint. Frans vrouw verzorgt een 

duivenkoeriersdienst  en tussen twee overnachtvluchten neemt zij als zij naar België of Limburg moet 

wat duiven mee. Voor de voeding heeft Frans zijn vertrouwen gegeven aan Matador en afhankelijk 

van het seizoen en of de te spelen vluchten wordt de vereiste mengeling gegeven. Er wordt 

voldoende in de gezamenlijke voerbak gevoerd.  Regelmatig wordt er wat lookolie over het voer 

gedaan en daarnaast krijgen de duiven P40 en de bekende Toppigeons PE korrel. Ook wordt er 

wekelijks per afdeling een potje eigeel verstrekt. Ter voorbereiding van het seizoen wordt er eind 

februari of begin mei met drie doffers en drie duivinnen een bezoek gebracht aan dokter van der 

Zande. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek wordt er eventueel behandeld met de 

voorgeschreven medicijnen. Omdat er dit jaar geen bijzonderheden werden bevonden, werd er niet 

gekuurd. Andere jaren werd er tijdens het broeden een geelkuur gegeven.  Ik was op bezoek bij een 

liefhebber waar duidelijk een stijgende lijn te zien is en wie weet mag ik nog eens langs voor een 

reportage. Frans nogmaals bedankt. 

 

Kees van den Bos         




