
Hans Knetsch, Katwijk a/d Rijn winnaar vanuit Narbonne 

in fond club “De Glazen Stad”. 

 

Het was al weer twee jaar geleden dat Hans een overwinning in de fond club behaalde dus 

was het juist zo leuk dat op deze Narbonne dat Hans ook deze keer weer overwinnaar werd. 

plaatsvond, waarom juist Narbonne nu dat is om dat hij met deze duif al in 2012- de 368e in 

2013-de 62e en in 2014 de 14e nationaal wint(nog een keer en hij gaat nog voor het podium!) 

Dat hij het niet van een vreemde heeft kunnen we in z’n stamboom zien. De vader 2001-

1761864, vader van o.a. 3e nat. Pau 2010, is een Batenburg/Wanroy welke weer uit het 

kweekmoedertje komt die al verscheidene goede duiven heeft voortgebracht. Dit duifje komt 

uit de inteelt witbuik –Batenburg  X de 1997-1694604 wat weer een kleinzoon is van de 

Barca van G. Schellekens. Zoals iedereen weet is dat de top van de grote fond duiven. Deze 

stamduiven gaan terug naar de jaren 1980/1990, dus die hebben wel bewezen dat vroege 

prijzen vliegen in de genen zitten. 

Bij Hans is het een en al duiven wat de klok slaat, hij staat er mee op en gaat ermee naar bed. 

Deze taaie oude zeerob (was jarenlang kapitein op de grote vaart) hoopt op 1 september a.s. 

de mooie leeftijd van 80 jaar te bereiken en dan nog 20 jaar na te genieten. Ook is het bij Hans 

een gezellige boel, ik ben er nog nooit geweest dat er geen duivenmelkers waren om na te 

praten of gewoon een kop koffie te drinken en iedereen is welkom zegt Hans als ze maar iets 

zinnigs te vertellen hebben. 

Over het verzorgen van de duiven is hij ook heel open en eerlijk, natuurlijk moet je goede 

duiven hebben maar ook een beetje geluk om deze te kweken en te behouden. Over de 

verzorging is het zoals bij velen, er wordt gekoppeld circa de eind maart en elke weduwnaar 

brengt dan jongen groot en als deze dan groot zijn vliegen ze er een paar keer op om dan bij 

thuiskomst de duivin te treffen en gelijk staat het spul op weduwschap. Bij de nestduiven gaat 

het ook zo behalve dat deze dan op jongen of eieren worden gespeeld. De nestduiven worden 

op de NPO vluchten gespeeld en de weduwnaars op de ZLU vluchten 

 Het voer wat Hans gebruikt is al jaren Mariman Super M, gemengd met super dieet van het- 

zelfde merk, en ook een beetje ruimengeling voor de kleine zaden, en zo heeft hij dan voor 

zichzelf het ideale voer, aangevuld met grit en roodsteen en een emmer mineralen welke Hans 

gebruikt om de duiven ook mee binnen te roepen. In het seizoen wordt ook een pinda 

verstrekt zodat ze de baas graag zien komen. 

Medisch is het heel gewoon, in het voorjaar de paramixo enting en op eieren een geelkuur. 

Tegen pokken worden ook behandeld. Na het seizoen een kuur tegen paratyfus en dat is het 

dan. 

Hans het was weer leuk melken en nog bedankt voor de koffie en de taart het is altijd leuk om 

aan de oude Rijn langs te komen. 

Aad van Bergenhenegouwen 




