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Door het slechte weer werd Marseille pas na 7 dagen mand gelost en het werd een keiharde vlucht. De
mistral met wel 75 km. per uur, pal op kop, begonnen onze duiven aan een keiharde opgave. Alleen de
allersterkste duiven met een prima conditie zouden deze opgave tot een goed eind kunnen brengen, want
ook in midden Frankrijk kregen ze met een harde noordwesten wind te maken. Hoe noordelijker hoe
westelijker de wind in kracht toe nam en de verwachtingen, hier in het westen, waren dan ook niet hoog
gespannen, de duiven werden de oostkant opgedreven.
Vooral in Duitsland vielen er in de avond veel duiven en zelfs 3 in Limburg, aan deze kant hielden we ons
hart vast, wat moest dit worden.
Woensdagmorgen werd ik al vroeg gebeld door Aad v. Bergen Henegouwen met de melding dat Hans
Knetsch om 8.02 uur een duif gekolkt had, tegen al het geweld in het oosten, en nationaal een zeer vroege.
Ik was sprakeloos, met deze westenwind, een duif aan de kust, dit moet een vergissing zijn, maar Aad
verzekerde mij dat het echt waar was, kijk maar op de meldingen van de Z.L.U..

“JOPIE”

een zwarte duivin, waar Knetsch er velen van heeft, door zijn Wanroy stam, presteerde het weer. Vorig jaar
op “IRUN” ook met harde westenwind, viel zij op de vensterbank en maakte Hans wakker, die net wat
ingedommeld was op de bank
Ik heb haar toen in mijn handen gehad, een plaatje, met alles erop en eraan.
Dit jaar ging zij weer mee, als eerst getekende op jongen van 5 dagen en als je de omstandigheden van deze
Marseille bekijkt is het bijna een wonder, zo vroeg aan de kust een duif.
‘JOPIE” met ringnr. 04-1941602 ( vloog al een 84e en 70e Nat. en nu de 5e Nat.) Stamt van moeders
zijde van een gekregen duif van Gerard Dekker. Assendelft, uit vd. Heijde/ Volkens (Bonte Koppel x
Kuypers) x inteelt “Witbuik” via Bijenhof. Aan vaders kant uit de 30e Nationaal in ’97. Batenburg x het
eigen Wanroy soort. Dus een zeer geslaagde kruising via Gerard Dekker, die zelf ook een fantastisch
“KNETSCH KOPPEL” bij zijn kwekers heeft zitten. Zelf heb ik hier in het voorjaar en van de zomer twee
koppels jongen uitgehaald, want deze duiven zijn zeer zeldzaam.
Over Hans Knetsch zijn al vele reportages in de loop der jaren verschenen en alles gaat nog net zo als
vroeger. Er staan 6 hokken, twee voor 12 weduwnaars en een nesthok voor ongeveer 30 koppels, een kok
voor de 60 jonge duiven met ren,. Kweekhok met ren (hoofdzakelijk oude vliegers). De hokken (ligging)
staan in alle richtingen. Verluchting via open plafonds, geen verwarming en weinig glas aan het voorfront.
Hans korfde 11 duiven in en zijn 2e en 3e duif staan ook steen vroeg, zijn 2e is ook een duivin van zijn
eigen Wanroy soort en de 3e is de enige weduwnaar die meeging
In de Fondclub waren dit de 1e ,6e en 9e , drie duiven bij de eerste 10, fantastisch..
Veel grote en commerciële hokken, die enorm aan de weg timmeren, staan of zie je dit jaar niet, een enkele
heel wisselvallig, maar Hans zonder alle poeha staat er altijd, jaar in jaar uit.
De gezelligheid bij zijn duiven vind je ook in zijn huis, altijd zit het er vol met kennissen en vrienden en
iedereen is welkom. Dit is HANS.
Namens het hele bestuur van Harte gefeliciteerd
Wim van Rijk.

