
Dik van
Dam,

Zegveld

 Zegeviert 
op

 Tarbes in
de

fondclub

“De
Glazen
Stad”.

 

 

Onze 793 duiven zijn op zondag, na 2 dagen uitstel, in Tarbes om 12.00 uur gelost met in
het begin warm en zonnig weer en wind op kop. De onweersverwachting voor de nacht van
zaterdag op zondag kwam inderdaad uit en naast het onweer is er ook veel regen gevallen.

De verwachting was duidelijk, een zwaar concours, wat ook zeker is uitgekomen.

Zwaar maar wel regelmatig, want als de eerste duif om 13.58.12 uur valt en de laatste om ±
16.00 uur dan kan je spreken van een regelmatige wedstrijd. Dik van Dam uit Zegveld,
timmerman van beroep, klokt zijn 8e getekende met ringnummer 06-1105484 als eerste in
onze fondclub. Deze zwarte duivin, die 2 pennen had gestoten, werd ingekorfd op een jong
van 5 dagen.



Deze duivin stamt af van Eijerkamp/Muller x W.v.d. Velden duiven waarin ook de lijnen van
Knetsch voorkomen.

Trouwens vrijwel zijn hele hok is opgebouwd uit deze soorten.

Sinds 1981 houdt Dik postduiven nadat hij eerst tropische vogels en sierduiven had gehad.
Nadat hij een postduif had opgevangen is hij begonnen met postduiven van Gert Deksel en
later met de eerder vermeldde rassen.

Hij vliegt in de Afdeling 5 Zuid-Holland bij PV “De Vooruitgang”uit Nieuwkoop in de CC
Leiden.

De winnares heeft Dik aan zien komen  uit het noorden en dus niet uit de juiste richting
maar wel in een uitstekende conditie.

Na aankomst krijgen de duiven zuiveringsmengeling en puur water. Dik heeft 20 koppels
nestduiven en 6 kweekkoppels en daarnaast jaarlijks zo’n 40 jongen.

De duiven worden eind september gescheiden en medio maart gekoppeld en blijven
vervolgens het gehele seizoen bij elkaar.

Voor het koppelen geeft hij een geelkuur + de verplichte enting tegen paramixo.
Regelmatig, als hij het niet vergeet, krijgen de duiven knoflook in het water.

Tijdens het gehele seizoen krijgen de duiven Mariman Kweek en Vlieg door elkaar+een
blikje gerst.

De jongen worden in hun geboortejaar alleen op de natour gespeeld.

Het tuinhok, voorzien van pannen, staat op het oosten.



Dik voert een zeer beperkte administratie, is in 2000 3e geworden in de Afdeling 5 Zuid-
Holland op de NPO overnachtvluchten, zijn beste duif is na 2x teletekst in 14 dagen tijd
naar Japan verkocht. Verdere informatie heeft hij niet kunnen verstrekken. “De meeste
tijden weet ik na 1 week al niet meer omdat wat geweest is, is voorbij”.

De omgeving waar Dik woont is prachtig en landelijk in Zegveld bekend als het
“Ooievaarsdorp”.

Namens de leden en het bestuur van de fondclub

“De Glazen Stad”van harte proficiat met dit succes!

 

 

Aad van Bergenhenegouwen

Gé van der Ploeg

 


