
John van Klink,
OudeWetering

Behaalt een klinken de
overwinning op

Montauban in de
fondclub

“De Glazen Stad”.
 

 
 
 
 

               
 
 

Naast Barcelona zijn ook voor Montauban de duiven onderweg, gelost om 13.00 uur, met een
zuidwesten wind. Goed zicht en ± 25 graden je zou zeggen beter kan het niet voor de 1.158 duiven in
concours, met vele jaarlingen.  
 
Om 05.49.50 uur valt de eerste duif van de fondclub bij John van Klink in Oude Wetering en het is
bovendien zijn 1e getekende. Goed voor de 2e Nationaal sector 2.
Het concours komt na 07.00 uur goed op gang en sluit ‘s morgens, zo hebben we 2 mooie vluchten
gehad dit weekend met een normaal en goed verloop.
 
Zaterdagochtend om tien over half zes laat John zijn weduwnaars uit en even later valt de 2005-
1390508, een weduwduivin, in perfecte conditie op de klep tussen de weduwnaars. Nadat zij op St.
Vincent dit jaar al een 27e Nationaal had gevlogen nu weer een nieuw succes!
Met ruime voorsprong, zo’n 240 mpm, wint zij met een snelheid van ruim 1487 mpm de eerste prijs
in de fondclub.
 
John heeft sinds zijn 12e jaar duiven en hij vliegt bij de PV “De Witkop” in Oude Wetering in de
Afdeling 5 Zuid Holland.
 
Na aankomst krijgen de duiven Belgasol in het drinkwater en snoepzaad/P40 alsmede zelfgemengde
mineralen
 
Er wordt hier totaal weduwschap gevlogen bestaande uit 16 koppels. Hiernaast heeft John nog 5
koppels kweekduiven elders zitten. Jaarlijks worden ongeveer 30 jongen gekweekt. Hij kan dus
zeker onder een kleinere liefhebber gerekend worden.
 
De winnares is afkomstig van vaderszijde uit het soort van Karel Sneekes, Santpoort en van



moederszijde uit het eigen soort x een duif van Jomp Kleen, Katwijk.
 
John zijn beste duif is de “500”, die naast een goede vlieger ook een uitstekende kweker is.
 
Als voorbereiding op de vluchten krijgen de duiven, naast de verplichte paramixo enting, niets
bijzonders. Op eieren een geelkuur en dat is het.
De vliegkoppels mogen 1 jong grootbrengen en daarna worden zij gescheiden
De jongen worden op de natour afgericht.
 
Dagelijks moeten de oude doffers 2x per dag gedurende ¾ uur trainen en de oude duivinnen 1x per
dag ’s avonds 1 uur.  Overdag worden de jongen uitgelaten.
 
 
 
 
Het tuinhok, dat voorzien is  van dakpannen en een ventilatiesysteem, staat op het zuiden.
 
De duiven krijgen Mariman voer waarbij ’s winters wel 80% gerst inzit en naarmate het seizoen
vordert tot 0% voor St. Vincent. Het voeren gebeurt met de lepel in het broedhok.
 
De regio is vooral bekend door de bloemencultuur en het alom bekende Brasemermeer.
 
Volgens John zijn de beste en bekendste liefhebbers uit de regio de Comb. Loos/Rijsbergen, Willem
van der Velden en de Combinatie De Jong. Trouwens van Gerrit de Jong( van de Combinatie) heeft
hij zijn eerste duiven gekregen en van hem heeft hij ook veel geleerd.
 
Het NPO bestuur is op de goede weg en voor wat betreft de CC Leiden hoopt hij dat zij zich meer
gaan inzetten voor de meerdaagse fond.
 
Haast uiteraard is hij prima te spreken over de fondclub “De Glazen Stad”, op een beperkt gebied
vliegen met sterke concurrenten.
 
Mede liefhebbers adviseert hij om bij je spel te blijven en niet teveel te veranderen. Duiven wennen
aan het systeem dat je hanteert.
 
Namens het bestuur en de leden van de fondclub “De Glazen Stad”, van harte proficiat met deze
prachtige overwinning!
 
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg
 
 

 


