Jan en Twan Nobels zegevieren op Agen ZLU
Voor de tweede keer in een goede week tijd mag ik naar het nieuwe fondmekka Achthuizen om een
stukje te schrijven over een vluchtoverwinnaar in de Glazenstad. Dit maal zijn het Jan en Twan
Nobels die de overwinning op Agen voor zich opeisen. In 2018 werden zij keizerkampioen van onze
fondclub en net als de gebroeders Hagens hebben ook zij tot op heden geen vluchtoverwinning op
hun naam staan. Het lijkt wel afspraak want zoals de gebr vorige toesloegen op Pau slaan Jan en
Twan nu toe. In de uitslag staat Jan en Twan Nobels maar als we zo in gesprek zijn blijkt dat er hier
een viertal met de duiven bezig is. Alles gaat in overleg waarbij Twan voornamelijk aangeeft welke
duiven er gespeeld worden. Jan is degene die de duiven inkorft. Volgens Twan hebben zij veel steun
en hulp aan zijn vader Theo en aan zijn oud compagnon Johan Hopman waarmee hij zeer
verdienstelijk gevlogen heeft onder de naam Hopman Nobels. Vader Theo verzorgt samen met Jan in
de morgen de duiven zoals uitlaten, schoonmaken en voeren, hij is daar volgens Twan zeer precies in.
Johan is in ieder geval in de avonduren present en zwaait de scepter over een twaalftal nestkoppels.
Johan en Twan nemen de avondverzorging voor hun rekening. Jan en Twan spelen met weduwnaars
het klassiek weduwschap. Zoals iedere duivencoach moesten Jan en Twan stappen ondernemen in
verband met de verlate start van het programma door het Coronavirus. Jan en Twan hebben voor het
eerst in hun carrière het systeem van verduisteren en bijlichten toegepast om zo de rui te remmen.
Tot op heden pakt dit redelijk goed uit gezien de uitslagen op de overige vluchten. Voor de rest van
het seizoen zal het afgewacht moeten worden. De overwinnaar is een twee jarige nestdoffer die
gespeeld werd op een jong van ca 5 dagen oud. Johan is degene die voor de nestduiven berekend
wanneer er gekoppeld moet worden zodat de duiven op de gewenste stand gespeeld kunnen
worden. Naast de normale voeding van Mariman en Versele Laga worden de duiven vanaf een week
voor de inkorving van een overnachtvlucht opgevoerd met energievoer, een snoepzaadje en een mix
van zaden en pinda’s. Het medische plaatje laat weinig bijzonders zien, zo word er geënt tegen
paramixo en paratyfus verder wordt er in het vliegseizoen gehandeld naar het gedrag en op het
gevoel. Indien het noodzakelijk wordt geacht worden er producten van de Weerd verstrekt. In
Achthuizen zitten diverse toppers van de nationale concoursen en als we zo naar de afstamming
kijken van de overwinnaar de NL18-1071582 dan zien we diverse t6oppers uit Achthuizen en
omgeving zoals Gebr Hagens, Nobels en Jan Melaard. Jan en Twan hebben deze doffer gekregen
hebben van de Gebr Wagemans die de laatste paar jaar ook aardig aan de weg timmeren op de
overnacht vluchten. Volgens Twan is het een plezierige duif die niet schuw in een hoekje gaat zitten
maar het liefst met stoeit. In de uitslag staat dan wel Jan en Twan Nobels maar bij deze zeg ik team
Nobels gefeliciteerd met deze overwinning.
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