
Glorieus
overwinnaar

Mont de Marsan
in de fondclub

“De Glazen Stad”
Han Opstal,

Honselersdijk.
 

                                    

 
 
 
Op vrijdag 20 juni werden onze 768 duiven niet gelost vanwege het slechte weer en op
zaterdagmorgen om 06.45 uur werden zij wel gelost voor wat later zou blijken dat dit de
juiste beslissing was gezien het prima vluchtverloop.
 
De verwachting was dat door de zuidenwind ’s avonds duiven zouden kunnen vallen.
Deze verwachting is dan ook uitgekomen.
 
Een kleine honderd duiven is ’s avonds gearriveerd en u begrijpt  al wie de winnaar is. Om
19.53.51 klokte Han zijn driejarige blauwe weduwnaar met ringnummer 2005-1299039 die
met een snelheid van ruim 1228 mpm Piet van Bergen uit De Lier met nipt verschil verslaat.
 
Hij is tevens overwinnaar in de Afdeling 12 “De Kuststrook”, de SNZH en in Sector 2!
Grandioos!
 
Han Opstal, die vanaf 1970, met tussenpozen, duiven houdt is lid van P.V. De Snelpost te
Honselersdijk
 
Een aantal jaren heeft Han in combinatie gevlogen met Piet Batist en eind vorig jaar is
hieraan een eind gekomen. Het hok is zo’n 150 meter verplaatst en in januari is vanuit deze
locatie gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
 
De voorgaande overnachtvluchten werd al een hoog prijspercentage behaald, dus de
vorm was er volop.
 



Door omstandigheden heeft hij de in prima conditie verkerende overwinnaar niet aan zien
komen, hij zal zeker uit de goede richting gekomen moeten zijn anders win je zomaar geen
eerste prijs in onze fondclub.
 
Na aankomst krijgen de duiven licht voer en in het water (het geheim van de smid) AA
Drink.
 
Vooral Nationaal St. Vincent heeft Han successen gegeven, de 1995-2663609 heeft drie
keer zéér vroeg gevlogen t.w. een 14e, 27e en een 64e.
 
Volgens hem is zijn beste duif de 1998-1096811 die onder andere een 5e, ook op Nationaal
St. Vincent, tegen 36.000 duiven vloog.
 
 
In de stamboom van de “039”komen wij bekende namen tegen en wel die van Leo en Jan
de Wijs, Geert Vollebregt en zijn zoon Wil.
 
Medisch is er weinig te melden; soms wordt er een geelkuur gegeven als voorbereiding op
de vluchten.
 
Het tuinhok van 15 meter staat op het zuidoosten en heeft een pannen/zadeldak
 
Han heeft 12 kweekkoppels, 24 weduwnaars, 10 “paters” en kweekt jaarlijks zo’n 50
jongen. De duiven worden gescheiden in de eerste week van januari en medio april
gekoppeld. De weduwnaars brengen geen jongen groot en gaan na 10 dagen broeden op
weduwschap. Trouwens na het seizoen mogen de weduwnaars wel één of twee jongen
grootbrengen.
In het verleden werden de jongen in het geboortejaar niet afgericht maar vanaf nu gaat dit
wel gebeuren en de laten gaat hij zelf africhten.
 
De duiven worden in de bak gevoerd, niet krap, maar wel voldoende. De sportmengeling
wordt vermengd met kweekvoer en daarnaast wordt Vitalith, kalk en roodsteen in ruime
mate verstrekt.
 
Bekende goed presterende liefhebbers uit de regio zijn volgens Han Opstal o.a. Piet
Overkleeft, Jan de Wijs en Peet Solleveld.
 
Met betrekking te de NPO merkt Han op dat hij de meerdaagse fondvluchten korter na
elkaar wil laten plaatsvinden.
 
Over de Afdeling 12 “De Kuststrook” en onze fondclub is hij prima te spreken.
 
De mede liefhebbers adviseert hij om de jonge duiven vooraf goed af te richten.
 
Namens het bestuur en de leden van de fondclub “De Glazen Stad” van harte proficiat met
deze geweldige overwinning!
 
Aad van Bergenhenegouwen



Gé van der Ploeg
 
 
 


