Aad Bransen jr. overwinnaar van Barcelona met de 2010-1605645,
een duif met een verhaal.

Aad Bransen is voor velen van u een bekende fond speler uit Naaldwijk en nu ook overwinnaar van de
hoogmis van het grote fond spel BARCELONA 2015 in de fond club.
Aad is 44 jaar en heeft als beroep chef werkplaats van het bekende aannemersbedrijf Zwarts.
Vanaf 8e jaar is hij samen met zijn vader begonnen met het postduivenspel. En als je eenmaal het virus
hebt kom je er moeilijk vanaf, gelukkig is hier tegen geen medicijn want laten we eerlijk zijn het is
toch prachtig om met de duiven om te gaan en thuis de komst van de vluchten af te wachten.
Ook het verenigingsleven is voor hem heel belangrijk vandaar dat hij ook bestuurlijk zijn steentje
meer dan heeft bijgedragen en ook met het inkorven en uitslaan wordt er nooit een tevergeefs beroep
op hem gedaan. Aad is lid van PV De Reisduif in Naaldwijk in de afdeling 5 Zuid Holland.
Voor de fond club maakt hij jaarlijks geheel belangeloos mooie muurkasjes voor de Keizerkampioen
en de eventuele nationale overwinnaars. Hij was ook een van de animators voor de herstart van de
fond club in 2002. Sinds 1987 zijn Aad en zijn vader op de grote fond gaan spelen en hebben al vele
mooie prijzen gewonnen maar een eerste in de fond club dat stond nog op zijn verlanglijstje en zie
BARCELONA 2015!
Nu die duif met dat verhaal, de 645 werd in 2000 aan Henk van Bergenhenegouwen gegeven want
Henk wilde ook wel eens duiven voor Barcelona hebben en Aad gaf hem 4 jongen mee. Bij Henk is
deze duif dan ook opgeleerd en gespeeld met een goede prijs op Cahors. Na het tragisch overlijden van
Henk zijn de duiven verkocht en heeft Aad hem teruggekocht. In 2013 toen het hok in Poeldijk weg
was is de duif overgewend wat bijzonder goed ging ze had het goed naar haar zin op het hok waar ze
was geboren. In 2014 was het de 3e duif van Barcelona op het hok en de 1e van Marseille dus aarden
wilde ze wel, ze werd gespeeld op totaal weduwschap. Er waren 12 duiven mee en 4 speelden prijs op
deze zware vlucht.
De duiven worden ½ maart gekoppeld en brengen dan een jong groot, weer op eieren en dan op
weduwschap en het spel zit op de wagen. Aad heeft 26 koppels duiven incl. de late jongen die ook als
weduwnaar worden gespeeld en die gaan ook vanaf de 1e vlucht mee en krijgen het programma incl.
een dag fond vlucht en een ZLU morgen lossing zoals dit jaar Agen waar er 17 jaarlingen mee waren
en ‘s avonds 13 terug op het hok. Het voeren gebeurd met Gerry + van Versele en opvoeren met
Mariman, wel wordt twee maal per week olie over het voer gedaan voor de vetten. Water is altijd
schoon en in sprookjes gelooft hij al lang niet meer.
Aad namen ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning!
Aad van Bergenhenegouwen.

