Hans van der Sman wint Bordeaux NPO van 682 duiven.
Op vrijdag 14.00 uur werden de duiven gelost in Frankrijk met een noordoosten wind, zoals we als
duiven liefhebbers graag zien dan krijgen we eerlijke vluchten en heeft de kwaliteit van de duif meer
invloed dan in andere weersomstandigheden. Hans van der Sman is nog niet zolang fond speler omdat,
zoals de meesten van ons, eerst het programmaspel de hoofdmoot was. Maar omdat er steeds minder
duiven richting Nootdorp moeten wordt de trek anders en is het moeilijker om met de top mee te doen.
En daar is deze sportman nou net te fanatiek voor om niet voor de top te gaan, dus werden er fond
duiven aangeschaft bij bevriende liefhebbers. De locatie waar nu wordt gewoond en met de duiven
wordt gespeeld is werkelijk een eldorado voor de duiven en die leuke hond en voor tuin voor
liefhebbers een lust voor het oog. Als oud tuinder heeft hij dan ook groene vingers en samen met zijn
vrouw bestiert hij het groene gebeuren. In de hokken met rennen ervoor, die aan het eind van de tuin
staan, verblijven +/- 150 duiven waarvan de helft jongen. Er wordt op weduwschap gespeeld en over
de verzorging is niets bijzonders te melden, medisch alleen de paramixo enting en nooit medicijnen,
wel biergist en vlierbessensap en tijm, gevoerd wordt volle bak vier seizoenen plus snoepzaad en
pinda’s. De duiven brengen jongen groot en dan 10 dagen broeden en hup op weduwschap. Als Hans
nog waterpas ligt wordt hij ‘s morgens wakker van de piepjes van de telefoon, zullen wel
aanmeldingen zijn voor het hardlopen denkt hij want deze sportman is ook een fanatiek looptrainer,
maar toen hij op de telefoon keek zag hij dat er een duif was en dat moet wel een vroege zijn. Eerste in
de fondclub en ook van Sector 2 en snelste van alle lossingen die dag, dus dat is een uitstekende start
als fond speler . De winnende duif komt van moeders kant van de Gebr. Jacobs en de vader komt uit
een duivin van Henk van Bergenhenegouwen en een geleende doffer van Ben Bos (oud club
kampioen) en gaat vanaf nu door het leven als “SUPER BART” een verhaal op zich. Bart de vriend
van Hans is recent overleden en deze Bart heeft heel veel goed werk gedaan met ontwikkelingswerk in
Gambia maar heeft zijn laatste project niet af kunnen maken door zijn ziekte en overlijden. Er moest
nog behoorlijk wat geld worden opgehaald om het reeds gestarte project af te maken en toen heeft
Hans een sponsortocht bedacht om met een gewone transportfiets zonder versnellingen etc. naar
Estland te gaan waar Hans zijn zoon woont. Het was die fiets die bij de verhuizing achtergebleven was
terug te brengen en zodoende het ontbrekende geld bij elkaar te fietsen. Een monster tocht door een
super sportman voor de medemensen die het nodig hebben, zo zijn die ontbrekende 20.000 euro toch
nog bijeen geharkt. Heel wat anders dan duiven maar ik was behoorlijk onder de indruk van deze
missie dat ik dat jullie niet wilde onthouden.
Hans we gaan je zien op de eerste zaterdag in februari 2019 met de huldiging.
Aad van Bergenhenegouwen.

