LOEK V.
ZUIDEN WINT
MET EEN
JAARLING 1e
BORDEAUX
Z.L.U.
IN DE
FONDCLUB
“DE
GLAZENSTAD”

Bordeaux Z.L.U. gelost om 7 uur met een noordoosten wind, die onder Parijs aanwakkerde, tot een harde
zuidwesten wind.
Deze overnacht vlucht uit Bordeaux met een ochtend lossing, werd de laatste jaren een dagfond vlucht en
ook nu kwamen de duiven dezelfde avond thuis met veel jaarlingen op kop.
De overwinning van Bordeaux in onze Fondclub ging naar de sympathieke Loek van Zuiden uit Alphen a/d
Rijn, zijn jaarling duivinnetje liet zich om 19.03.49 afklokken. Het is een lichtkrasje en zij heeft een
zijdeachtige pluim en zat samen met een andere duivin op een nestje, vlak voor de inkorving kregen zij van
Loek een jong ondergeschoven en hier waren ze samen knettergek op, ook een jong doffertje kwam
meebroeden en het jong verzorgen, dus met z’n drieën op het nest.

De 2007-1815901 “Jolanda” vloog met een snelheid van 1236.35 m. naar haar jong en was hiermee de
snelste duif van de “De Glazenstad” en de 16e nationaal jaarlingen bij de Z.L.U., 1e C.C. Leiden, 7e
Afdeling 5 en 2e in het nationaal inkorf centrum Nieuwveen, hier was een oude duif van Tim Hage uit
Woerden de eerste.
Haar afstamming mag er ook wezen, 75% Cor de Heijde (zn. Klamper) en 25% Willem van der Velde (
Mylène)
Loek heeft met deze twee beroemdheden samenkweek gedaan en bij mijn bezoek heb ik de laatste zoon van
de “Klamper” in mijn handen gehad, ook een zoon van Cor zijn “Perpignan” ( zoon van de klamper) liet
Loek mij zien en zo zaten er nog een paar, onbetaalbare duiven.
Loek is 57 jaar en heeft vanaf zijn 14e duiven, runt een medische uitgeverij en is overal geweest, heeft ook
het boek “Renpaarden van het Luchtruim” opnieuw uitgegeven voor Piet de Weerd en is hier kind aan huis,
dus zaten er ook duiven uit de “Krukken” en andere beroemdheden te leen of voor samenkweek.
Hij is lid van duiven vereniging “Het Centrum” in Alphen a/d Rijn en vliegt in de C.C. Leiden en is een
echte liefhebber van de grote fond, kalm, rustig, gaat gewoon op vakantie in het seizoen als dat zo uitkomt
en speelt hoofdzakelijk de Z.L.U. vluchten.
Hij heeft 42 oude duiven inclusief jaarlingen en zo’n 35 jonge duiven en deze zitten door elkaar met
jaarlingen.
Hier wordt voor de fondduiven volle bak gevoerd van Beijers / Koopman, met schapenvet en als het nodig
is iets verlicht met Zoontjes. Bij thuiskomst Belgasol / elektrolyten in het water en soms een Belga Magic pil,
een dag voor de inkorving.
In de winter een Para kuurtje en voor het seizoen een geel kuur van B.S en als er eens iets aan de
luchtwegen gedaan moet worden (dikke koppen) Ornisol.
Loek heeft alles goed gedocumenteerd wat betreft zijn duiven administratie, maar ook als bemiddelaar in
conflicten tussen de afdelingen heeft hij zijn sporen verdiend.
Op mijn vraag of hij nog iets kwijt wilde, JA, de N.P.O. moet er eens mee stoppen om steeds meer Fond
vluchten op het programma te zetten, alles en iedereen raakt overbelast en daardoor willen steeds minder
mensen zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.
Namens het bestuur van de “GLAZENSTAD” proficiat.
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