JAN LASES, NOORDEN 1e BARCELONA FC. “GLAZENSTAD”
AFD. WEST, 2e NOORD EN ZUID-HOLLAND EN 6e NATIONAAL. Z.L.U.
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Twee vluchten in één weekend, Montauban middag lossing en Barcelona Z.L.U. ochtend lossing en allebei
de winnaars in het plaatsje Noorden, wat een ligging.
De Blauwe nest doffer, op jongen, de 05-1204762 liet zich klokken om 12.29 uur en had de afstand van
1218 km. uit Barcelona afgelegd met een snelheid van 998 m.
En het was een heel zware Barcelona dit jaar, de duiven hebben er echt voor moeten vechten.
Jan Lases 69 jaar en oud leraar, die nu van zijn pensioen geniet, al vragen ze hem nog steeds op school om
in te vallen, is verknocht aan zijn hobby de duivensport.

Op een mooi hok boven zijn garage, houd hij 26 koppels vliegduiven op nest, ongeveer 50 jongen en 15
kweekkoppels (eigenlijk vasthouders).
Hij is lid in Nieuwkoop bij de “Vooruitgang” net als Vincent Vork, die deze week Montauban op zijn conto
bij schreef. In 1984 met duiven begonnen en naar de grote fond overgegaan in 2002, toen men met de
unieke werk gebieden van start ging.
Liefhebber van duiven uit de “131” van Jan de Weerd en hij heeft dan ook 4 nazaten bij Jos Kempeneers in
België gehaald, deze heeft in het verleden de “131” op de totale verkoping van J. de Weerd aangekocht.
Bij Pennings in Nieuw-Vennep werden ook enkele duiven gekocht en deze man moet toch wel zeer goede
duiven hebben, kijk naar J.Schreurs en Vincent Vork.
Ook kwamen er enkele van Kees Droog uit Andijk naar zijn hok.

De winnende doffer van Barcelona was zo’n rechtstreekse van Pennings, een laat jong, dat pas het jaar
daarna, opgeleerd werd. Vorig jaar, aan het eind, Bordeaux gevlogen heeft en dit jaar weer op de eerste
Bordeaux, die niet makkelijk verliep en nu dus zijn tweede vlucht van dit jaar, naar Barcelona, met zo’n
fantastisch resultaat.
Van vaders kant komt hij uit de “445” van Pennings ( dit is een zeer goede vlieger) gekoppeld met de “04”
die uit het “Dax-duifje” van Volkens komt, gekoppeld met “Japie”.
De moeder is de “07” van Pennings rechtstreeks van Volkens. De vader van deze “07” komt uit het “Bonte
Koppel” en de moeder uit de “100” x “010”.
Ondanks hele grote problemen thuis, maakt Jan vele uren voor het N.I.C. Nieuwveen en doet zijn best aan
het computer werk om zo zijn steentje bij te dragen. Ook neem ik mijn petje af voor Leo Hoogervorst, die
in zijn ééntje al het werk verricht en bijna geen tijd meer voor zijn duiven heeft en dit zien veel liefhebbers
vaak niet. Zulke vind je er niet meer en met zijn team, kunnen wij elke week weer spelen, daarom wil ik dit
even vermelden, bedankt Leo.
Jan van harte gefeliciteerd met je overwinning namens ons bestuur.
Wim van Rijk

