FONDCLUB “DE
GLAZEN STAD”

HANS KNETSCH, KATWIJK A/D RIJN STUNT OP BORDEAUX Z.L.U.
1e Fondclub “De Glazen STAD”, 1e Afd. 12 “De Kuststrook”,
1e SNZH 6e Nationaal Z.L.U.
En weer is het Hans Knetsch die een stunt op Bordeaux Z.L.U neerzet, zijn blauwe doffer de 071719335 klokt hij om 05.12.00 uur, na een half uur op het dak gezeten te hebben.
Toen Hans om kwart voor vijf buiten kwam, zag hij zijn “Blauwe” op het dak zitten, kletsnat van de
zeedamp, maar met geen mogelijkheid wilde hij zijn hok in gaan. Met een lange stok, enkele
weduwnaars naar buiten (deze schoten in de schemer weer direct naar binnen), niets lukte.
De “Blauwe” vloog van hok naar hok, maar wilde niet naar binnen gaan. Na een half uur liet hij zich
eindelijk klokken, je moet het niet aan je hart hebben, vertelde Hans mij, voor deze geintjes word ik
te oud.
Zijn duif moet ’s avonds of ’s nachts gearriveerd zijn, want hij was doornat van de zee- damp, later
werd dit nog veel erger en kon er geen duif meer doorheen komen, tegen half negen klaarde het pas
wat op, vertelde Hans mij.
De “Blauwe” stamt aan vaders kant uit een zoon van zijn oude Asduif Z.L.U.
de “Perpignan” en van moeders kant uit de bekende “Bergerac” van Hans.
Hans, bij zijn leven al een legende in de duivensport, heeft vele aan de goede geholpen en is al jaren
niet uit de top van Nederland weg te slaan. Alleen een Nationale overwinning ontbreekt er nog aan,
iedere keer er vlak bij, het zal er eens wel een keer van komen.
Zijn “Jopie” presteerde het bijna, met een keiharde westelijke wind op Irun en Marseille, in de
afgelopen twee jaar, maar voor een eerste Nationaal moet je alles mee hebben, de elementen en ook
veel geluk.
In vorige jaren heb ik zijn hok, methodes en alles er om heen, uitvoerig beschreven en dit zal ik nog
wel vele malen moeten doen, daarom heb ik het nu alleen bij Bordeaux Z.L.U. gehouden.
Hans, van harte gefeliciteerd met je zoveelste overwinning, namens het bestuur
van fondclub “De Glazen Stad”.

Wim van Rijk

