Arie van de Berg, Spijkenisse met overmacht overwinnaar vanuit Tarbes

Onder tropische omstandigheden maar gelukkig met een zuidelijke wind zijn de duiven
op vrijdagochtend om 10.30 uur gelost met de verwachting dat er zaterdagmorgen voor
10.00 uur zich nog geen duiven zouden melden.
Dit klopte inderdaad op 3 uitzonderingen na en één daarvan was de 2008-1520208 van
Arie van de Berg. Om 07.35.14 uur klokte hij zijn weduwnaar, “Kappie” genaamd, die
ook al op Cahors vroeg zat. Naast de 1e prijs in fondclub “De Glazen Stad”wint hij
tevens de 1e Nationaal Sector 2 en is eveneens de snelste van S1 en S2.
Hij vliegt bij de Gevleugelde Vrienden in Spijkenisse in de Afdeling 5 Zuid-Holland en
de CC Rijnmond.
Na thuiskomst krijgen de duiven het beste voer wat er is en schoon drinkwater. De
volgende dag wordt er BS aan het water toegevoegd.
Arie is timmerman van beroep, werkt al 43 jaar bij Spijkstaal, en ook is hij bestuurslid
in zijn vereniging.
In 2002 is de overstap gemaakt naar de grote fond met duiven van o.a. Gebr. Hagens uit
Achthuizen en zijn vriend Teun Kap uit Oudenhoorn. Zijn beste duif, waaraan hij
geweldig veel plezier heeft beleefd is de 1989-1316142, een programma duif, en ooit 2e
Asduif bij de Vredesduif was en kampioensduif in de Afdeling 12 “De Kuststrook”.

In totaal bezit Arie 50 oude duiven en jaarlijks kweekt hij circa 35 jongen. Deze zijn
gehuisvest in 2 kleine tuinhokjes. Na de vluchten worden de duiven zo snel mogelijk
gescheiden om vervolgens in maart weer gekoppeld te worden. Op de 2e broed na 10
dagen worden de duivinnen weggenomen en na enige tijd ook de eieren en begint het
weduwschap. De duiven moeten dagelijks trainen en mogen niet vrij uitvliegen
aangezien Arie de buren geen overlast wil bezorgen. De oude duiven krijgen
voorafgaand aan de fondvluchten zo’n 1.000 km te vliegen. De jonge duiven worden
beperkt opgeleerd en krijgen 3 vluchtjes.
Er wordt Mariman voer gebruikt, er wordt gedoseerd gevoerd om overlast in de buurt
voor te zijn. Alleen indien nodig krijgen de duiven een medische kuur van De Weerd.
Zijn motto is: “Hoe minder je doet des te beter, want fouten maken doen wij allemaal”.
Hij adviseert beginnende/gevorderde grote fond liefhebbers zich te concentreren op 1
goede liefhebber en goed te luisteren naar zijn adviezen.
Met betrekking tot de NPO zou hij het op prijs stellen dat deze organisatie ook
ochtendlossingen gaat organiseren. Over de fondclub is hij uitstekend tevreden en is ook
blij met dit spelverband.
Nogmaals van harte proficiat met deze overwinning namens de leden en het bestuur van
fondclub “De Glazen Stad”.
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg

