SJAAK NOORLANDER,
BOSKOOP
WINT DE ZEER ZWARE
OPENINGS VLUCHT VANUIT
BORDEAUX
IN DE FONDCLUB “ DE
GLAZEN STAD”

Bordeaux werd vrijdag om 13.00 uur, met een pittige N.N.O. wind gelost en voor velen het ideale duiven
weer, maar of ze daar zondag ook nog zo over dachten, valt te bezien.
Het werd een zeer pittige vlucht, die een kleine 6 uur heeft open gestaan en met vele achterblijvers. Alleen
de echt goede fondduiven kwamen op tijd en de selectie was voor deze eerste vlucht enorm.
Sjaak Noorlander klokt zijn 07-1839169, een klein kras duivinnetje, om 10.22 uur op een afstand van
885.323 km, zij was de snelste van alle 1.187 concurrenten en maakt 1004.931 m. per min. Bovendien is dit
duivinnetje de enige boven de duizend meter.
Ze werd ingekorfd op een groot jong van ongeveer 10 dagen en stamt weer uit zijn Perpignan soort. Als
jaarling miste zij op de laatste vlucht, maar liet nu zien dat zij het vertrouwen van Sjaak, in zijn Perpignan
lijn niet beschaamde, door ook als 6e duif op teletekst te eindigen.
Haar moeder is een dochter van de 4e Nationaal Perpignan die komt weer uit de 3e Nationaal Perpignan en
haar vader is het soort van de Gebr. Hagens (Kooten v. Bemmel) en dit weer uit de 1e Nationaal Bergerac
bij J.v.d. Berg.
Dus het eerste prijs vliegen Nationaal zit er goed doorheen gekweekt!

Vutter Sjaak, 64 jaar, is niet aan zijn proefstuk bezig. Zijn specialiteit is de ZLU vluchten en dan vooral
Barcelona en Perpignan, hier zijn de resultaten al zeer goed te noemen, een 3e en 4e Nationaal op Perpignan,
alleen Barcelona wil nog niet helemaal lukken.
Omdat een ploeg 2 jarige bestemd voor Perpignan er zo goed bij zaten en de stand op nest uitstekend was,
heeft Sjaak 12 duiven op Bordeaux gezet, waar hij eerst helemaal niet aan mee wilde doen. Daarom was ik

ook zeer verbaasd, toen ik hoorde dat Sjaak de eerste in de
“Glazen Stad” speelde.
Ook in het NIC Nieuwveen vloog zijn ‘69’ bijna een uur los.
Sjaak is lid van pv.’DeReisduif’ in Hazerswoude waar meerdere goede fondliefhebbers lid zijn o.a. Willem
van der Velden.
Van de 12 duiven die Sjaak mee had zaten 8 duiven in de klok en hadden prijs in C.C. Leiden.
De voorbereiding is net als bij velen van ons, enkele opleer vluchten, dan loos laten broeden en op het eerste
nest naar een vlucht. Volle bak systeem, maar wel moet alles opgegeten worden. Droge mest methode en de
hokken zijn hier zeer geschikt voor, ondanks dat het winnende hok op het Noorden staat, hier is ook wel
eens de 3e Nationaal op geklokt.
Medische begeleiding, alleen als het nodig is en verder proberen ze gezond te houden.
Sjaak kweekt alleen uit zijn kwekers en een goede honderd jonge duiven voor zich zelf.
Zeer zeker niet commercieel ingesteld, want er gaan heel wat jongen gratis weg en serieuze liefhebbers helpt
hij graag aan de goede. Doet graag aan samenkweek met andere topduiven, want ergert zich aan
onbetaalbare prijzen voor een jonge duif.
Voor Sjaak begint het seizoen fantastisch en nu maar hopen dat hij de forme op zijn hok kan vasthouden tot
zijn lievelings vluchten, Barcelona en Perpignan.
Ik was bij een gedreven liefhebber waar je uren over duiven kan praten en namens het bestuur willen we
Sjaak van harte feliciteren met deze overwinning
Wim van Rijk.

