
 

Comb. Loos & Rijsbergen, Roelofarendsveen winnen Cahors 

in de fondclub „ De Glazen Stad‟ 

 

 

                                                       Patrick Rijsbergen en John Loos 

 

De middagvlucht vanuit Cahors werd gelost op vrijdag 13.00 uur voor onze 981 duiven. 

Zaterdagmorgen viel de eerste duif om 10.56.04 uur op het hok van de Comb. Loos & 

Rijsbergen, Roelofarendsveen, het was hun nestduivinnetje de 06-1064727, zij kwam 

heel hoog uit het zuiden aan en vloog de afstand van 922 km. met een snelheid van 982 

meter. De „727‟, een krasduivinnetje, werd ingekorfd op jongen van 5 dagen en had alle 

vertrouwen van de combinatie omdat zij al meerdere keren zeer vroeg had gevlogen o.a. 
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 Nationaal. Is een kleinkind van de „08‟ die in 2006 bijna 

alleen het Keizer Kampioenschap bij elkaar vloog, trouwens haar nestbroer de „226‟ is 

ook een dergelijke kanjer.  



John, een bloemenkweker van beroep, vloog vroeger vanaf zijn vijftiende het hele 

programma maar in 1995 met de bouw van zijn nieuwe loods werd er een prachtig hok 

over de hele lengte op zijn loods geplaatst. Ik meen zelfs door V.d. Ende uit het 

Westland. Op deze zeer ruime hokken vliegen zij met ongeveer 20 koppels op nest, een 

50 late jongen, een hok voor jaarlingen en een hok met 2 jarige. Deze indeling is 

mogelijk omdat zij alleen late jongen kweken die als jaarling op de natour worden 

opgeleerd en pas als 2 jarige krijgen ze enkele midfond vluchten en de laatste Bordeaux. 

Dus als 3 jarige word hier pas echt mee gevlogen en dit kan alleen maar als je zoveel 

ruimte hebt als deze combinatie. Een kleine liefhebber heeft geen plaats om zijn jongen 

3 jaar aan te houden voordat er echt mee gevlogen word. Geen volle bak voer maar 

iedere voederbeurt ruim voldoende, in de winter een para kuurtje met parastop, af en 

toe tussen twee vluchten een paar dagen BS en verder geen medicijnen. De duiven 

worden na het kweken van hun late ronde gescheiden en in maart weer herkoppeld. De 

hokken staan op het oosten met 1/3 glas, bedekt met dakpannen, geen mechanische 

verluchting en er wordt niet verduisterd of bijgelicht, alles zo natuurlijk mogelijk. 

Gevoerd word Mariman vliegmengeling en iedere dag vers grit, verder niets speciaals. 

Vroeger met het hele programma spel, vloog John samen met zijn broer onder de naam 

Comb. Loos, maar toen er in 1995 naar de grote fond werd overgegaan op de nieuwe 

hokken, werd er een combinatie aangegaan met de nu 39 jarige Patrick Rijsbergen, die 

tevens in zijn bedrijf werkzaam is. Zij zijn lid van de duivenvereniging „De Witkop‟ in 

Roelofarendsveen, Afd. 5, C.C. Leiden, met 25 “vliegende hokken”. 

Ras of soort is hier moeilijk te achterhalen, in 45 jaar is hun eigen soort ontstaan, die 

hard vloog op de korte afstanden en later, toen er naar de grote fond werd 

overgeschakeld, dit hier ook moesten bewijzen. Met vallen en opstaan en een enorme 

selectie, bleven er duiven over, die de overnacht vluchten ook aan kunnen. Vele eerste 

prijzen, Keizer Kampioen in 2006 van „De Glazen Stad‟, Kampioenschappen in Afd. 5 

en C.C. Leiden, 1
e
 NATIONAAL PAU enz.    

Ik was op hokbezoek bij twee zeer sympathieke melkers, waar eenvoud troef is. 

John en Patrick van harte gefeliciteerd namens het bestuur van FC.‟De Glazen Stad‟ 

Wim van Rijk  

 

 


