Comb. v. d. Plas, Rijnsburg winnen de klassieker
vanuit Barcelona in Fondclub ‘De Glazen Stad’

Een Barcelona om niet snel te vergeten, eerst onregelmatigheden op de losplaats,
daardoor een verlaatte lossing en toen moesten onze duiven opboksen tegen een
temperatuur van om en nabij de 40 graden. Tegen de avond noodweer in Noord
Frankrijk en België en het concours lag uit elkaar. Veel duiven weken uit naar het
oosten, Limburg en Duitsland zaten nu op de eerste rij, bij ons veel goede duiven weg of
dagen later pas thuis. Maar er zijn altijd uitzonderingen zoals Jan de Wijs en Zn.
klokken hun duiven of er niets aan de hand geweest is, de 5 eerste in het N.I.C.
Maasdijk, ik geloof dat dit nog nooit voorgekomen is en 15 van de 26 bij ons in de
Fondclub, grandioos!
Maar bij Tiny en Wim van der Plas uit Rijnsburg valt de eerste, het is hun oude
geroutineerde ‘Rode’ met ringnummer 03-1017805, een weduwnaar. Kwam met twee
duiven van Morlincourt aanvliegen en werd geklokt om 16.38 uur met een snelheid van
826 meter.

Wim een ambtenaar van 55 jaar heeft ook voor de duiven een fijne partner aan zijn
vrouw Tiny, hij gaat om 6 uur naar zijn werk en komt pas 5 uur weer thuis, dus de hele
verzorging overdag is een taak voor Tiny en Wim neemt het na vijven weer over. De
hokken zijn klein en staan in een ‘U’ vorm, dus zon en wind van alle kanten, de
dakbedekking is met pannen en 1/3 van de voorkant is van glas voorzien. Er huizen 13
weduwnaars en 20 koppels op nest en ongeveer 30 à 40 jongen. Het soort komt van Van
Alphen uit Nieuwe Tonge, de Aardens van Van Geel, jaren speelde Van Alphen keihard
op de middag lossingen met weinig duiven. Maar de ‘Rode’ Barcelona winnaar heeft als

vader een duif van Jan Selhorst en als moeder een duivin van Freek Knetsch, een neef
van Hans Knetsch. De winnaar heeft al 4x Barcelona gevlogen met de 95e Nationaal als
vroegste prijs.
Het voer is een mengeling van Mariman, Super M en Beyers Zoontjes en wat
kweekvoer, normaal schoon water, alleen bij thuiskomst van een vlucht gaat hierin wat
honing. De duiven worden met Kerst gescheiden en in maart/april weer gekoppeld, wel
gaan ze de hele winter zoveel mogelijk los. Wel leuk te vermelden is dat de nestdoffers
samen met de weduwnaars los gaan om ze goed aan het vliegen te houden. De jonge
duiven gaan als het even kan mee op de natour om toch enige ervaring op te doen; zij
worden niet verduisterd.
Een klein hok waar toch steeds fantastische uitslagen worden gemaakt, vorig jaar werd
de Staf Dusarduyn beker gewonnen, met de twee aangewezen op Barcelona en
Perpignan en dit tegen alle grote hokken! We hebben Tiny en Wim trots op het podium
zien staan op de site van Piet de Vogel.

Een groot compliment kreeg ik nog mee voor onze Fondclub ‘De Glazen Stad’, geweldig
vinden zij het, ook de sfeer op de feestavond.
Namens het hele bestuur van harte gefeliciteerd met de overwinning op Barcelona.
Wim van Rijk

