HANS KNETSCH,
KATWIJK A/D RIJN
1e NARBONNE
FC.”DE GLAZEN
STAD”
TEVENS 1e
NATIONAAL Z.L.U
EN 2e
INTERNATIONAAL
NARBONNE.

Eindelijk is het Hans Knetsch gelukt om een eerste nationaal te vliegen, vaak zat hij er zo dicht bij, maar net
dat beetje geluk ontbrak hem. Om een eerste nationaal te vliegen moet je alles mee hebben, de vorm, het
weer, de wind, geluk enz. en dat ontbrak er steeds aan.
Twee jaar teug met “Jopie” op Irun, keiharde westen wind en net geen eerste, vorig jaar met “Jopie” op
Marseille, weer een harde westen wind en als enige duif aan de kust, tegen alle verwachtingen in, kei vroeg.
Dit jaar kon “Jopie” het niet meer waar maken, daar Hans haar op het kweekhok geplaatst had.
“Maarten” met ringnummer 07-17199301 maakte een nood landing en vloog met zijn koppie tegen de
omhoog geslagen valplank en bleef verdwaasd op de spoetnik zitten.
Dit zal Hans zich zelf niet snel vergeven, want het kost hem naderhand, de1e Inter Nationaal.
op twee centimeter. Even voor de aankomst van “Maarten” zat er een Pools verdwaald jong op de spoetnik
en toen deze eindelijk de spoetnik binnen viel, deed Hans de klep omhoog om het Poolse jong te pakken en
vergat daarna de klep weer terug te zetten, met alle gevolgen van dien. Wat is geluk?
Tijdens dit interview ging de telefoon en werd Hans mede gedeeld dat hij 2e Inernationaal was geworden op
enkele centimeters verschil.
“Maarten” werd geklokt om 19.51.06 uur op een afstand van 1012 km. en maakt een snelheid van 1330 m.
Het is een donkere witpen doffer en hij werd gespeeld op weduwschap in het kleine “Sloothokje” waar 12
weduwnaars in huizen.
Hans heeft een fantastisch kweekkoppel en twee jongen daaruit de 01-1681783 “Leendert” een doffer, is de
vader van “Maarten” en het zusje de 01-1681782 is de moeder van “Jopie”.
De moeder van “Maarten” en de vader van ‘Jopie” komen weer uit zijn “Kweekmoedertje”
Dit “Kweekmoedertje” is een Batenburg duivin gekregen van Gerard Dekker uit Assendelft
En dit pakte uitstekend op Hans zijn Wanroy’s en bracht meer snelheid in zijn duiven.
Hans, 1 september wordt hij 75 jaar, speelt met 36 weduwnaars en 25 nestkoppels, houd voor zich zelf een
kleine 60 jongen aan en heeft hiernaast nog 15 kweekkoppels, dit zijn overwegend duiven die hun sporen
op de vluchten verdiend hebben.
Veel liefhebbers heeft hij op het paard geholpen o.a. Willem van der Velden, deze is met een hele ronde van
Hans begonnen. Verder zijn er zo ontzettend veel liefhebbers die hun successen aan Hans te danken hebben,
dat het onbegonnen werk is om ze allemaal op te noemen.
Dit weekend is toch een groot succes voor de Fond Club “De Glazen Stad”, Tarbes in sector 2 werd
gewonnen, met grote voorsprong, door Piet Overkleeft en Hans Knetsch speelt de 1e Nationaal en 2e

Internationaal. op Narbonne.
Piet en Hans van harte gefeliciteerd door het bestuur.
Wim van Rijk

