
PERPIGNAN WEDEROM EEN OVERWINNIG VOOR HUGO BATENBURG in fond club “De Glazen Stad”

Voor de tweede maal in twee jaar dezelfde vlucht winnen in de fond club dan moet je wel heel goede 

duiven hebben(toch).

 Als je zoals ik vandaag vanuit de Glazen Stad naar Klaaswaal rijdt en de afslag Numansdorp neemt 

kom je in een heel ander landschap, zeker als je de Boomdijk rechtsaf gaat zijn er links en rechts 

geweldige mooie polders(ik hou zo van dit landschap)met graan en ander voedsel die deze boeren 

voor ons verbouwen. Aan deze dijk woont de Comb. Batenburg van de Merwe, voorstellen hoef niet, 

want wie grote fond speelt is bekend met deze naam die al tientallen jaren bekendheid geniet door 

goed spel en zeker door enorme goede duiven zoals de wereld beroemde Witbuik, de Ruffec etc., 

gestart door de vader Bas en de laatste jaren voortgezet door Hugo samen met z’n vrouw Anita. 

Onze 661 duiven in Perpignan werden op vrijdag 1 augustus om 06.45 uur gelost en geloof me daar 

aan de Boomdijk was de spanning te snijden. Waarom zult u denken, dat zal ik vertellen.

In de afgelopen winter heeft de combinatie besloten dat er in de toekomst geïnvesteerd moet 

worden want er moet ook hier brood op de plank komen voor de komende jaren. Wij hebben hier te 

maken met een professionele duivensporter die z’n baan opgezegd heeft en zich bij de KvK liet 

inschrijven als beroeps duiven melker, dus geen bijbaantje geen ondersteuning van enige instantie 

dan ook, nee gewoon duiven melker. Dat is wat anders dan hoe de meesten van ons het doen. Je 

moet maar durven! Maar goed om de stamduiven en je beste vliegers (12 stuks) op het kweekhok te 

plaatsen dan weet je dat je toekomst behoorlijk is verzekerd maar dat je een moeilijk sportseizoen 

tegemoet gaat. Daarom werd niet aan alle vluchten deelgenomen en is de keuze gemaakt om 

bepaalde vluchten wel te spelen. Echter de 2009-1137480 genaamd Little Diamond was al in de ZLU 

competitie beste asduif Perpignan duif over de jaren 2011 t/m 2013 en zou deze kanjer het weer 

kunnen om vroeg te spelen? Dus zij werd wel gespeeld en met wat voor een resultaat! Om 5.56.49 

uur arriveert deze kanjer en is eerste in de fond club, eerste in de afd. 5 en vooral een 20e in de ZLU 

waarmee ze bijna zeker de beste duif over vier jaar van Perpignan zal worden. Als je ziet wat deze duif

al heeft gepresteerd zou zij bij de meesten nooit meer buiten vliegen, zij presteerde als volgt op 

Perpignan 2011-5e/ 2012-413e/ 2013-79e/ 2014-20e/ ook op kortere vluchten is ze soms heel snel 

zoals op Nanteuil 9e van 2508 duiven, ook op St. Vincent ZLU 2012-112e/ 2013-276e/.

Het zou te veel worden om hier ook nog te gaan vertellen hoe de verzorging is maar geloof me ook 

daar wordt professioneel gehandeld. Wilt u het weten kijk dan op hun website. 

Hugo en Anita van harte gefeliciteerd namen de gehele fond club en tot ziens bij de prijs uitreiking.

Aad van Bergenhenegouwen. 




