Jan de Wijs & Zn. winnen op de dag van lossing, Tarbes Z.L.U.
in Fondclub „De Glazen Stad‟

De vlucht uit Tarbes werd een dag later gelost vanwege storingen in Noord Frankrijk en
het leek op zondag een mooie vlucht te worden, wind mee en niet al te warm. Maar weer
kwamen we bedrogen uit, net als met Barcelona, bleven de buien hangen en werd het op
sommige plaatsen noodweer. Het enorme gebied van regen en onweer trok van
Frankrijk, België over ons land en onze duiven kregen hier zeker mee te maken, vooral
op maandag.
Maar wat voor weer we ook hebben er vallen altijd vroege duiven en op de site van PiPa
zag je als ware, de duiven aankomen en konden er bij ons ook ‟s avonds al duiven vallen.
Voor veel voetballiefhebbers een nachtmerrie, zo ook bij de twee “Jannen”, maar toch is
grote Jan bij het hok gaan zitten en achteraf werd hij hiervoor beloond. Vanaf 1999
geen 1e meer in “De Glazen Stad” wel er altijd vlak bij, maar net dat beetje geluk
ontbrak vaak. Ook Nationaal tientallen keren bij de eerste 30, maar nog nooit een 1e
Nationaal, dat beetje geluk ontbreekt nog bij de “Jannen”.

Grote Jan, a.s. donderdag wordt hij 62 en is hij 55 jaar duivenmelker, was boomkweker
van beroep, zijn kassenbedrijf werd door de gemeente uitgekocht, daarna heeft hij een

prachtig nieuw bedrijf teruggekocht en dit weer verhuurd en toen verkocht, geniet nu
van zijn „pre pensioen‟ of hoe je dit wil noemen. Heeft altijd hard gevlogen en op zijn
oude adres ben ik menigmaal op hok bezoek geweest. Jan heeft mede op duiven gebied,
het Westland op de kaart gebracht met zijn wonderlijke uitslagen. Vele reportages in
alle duivenbladen, zelfs filmploegen uit binnen- en buitenland waren er kind aan huis.
Jan heeft een ontzettend aardige (gast)vrouw en kinderen (op het oude adres waren het
nog ukkies), zij zijn inmiddels getrouwd en het huis uit. Jan en zijn vrouw wonen nu op
hun „oude dag‟ in een paradijsje aan een prachtige „Karper‟ plas bij het bedrijf.
Kleine Jan is in de duivenhandel gegaan en heeft hiervan zijn beroep gemaakt: „EuroPigeons‟, dit alles in een „Kas‟ bij zijn vader, waar ook de vlieghokken zijn gevestigd. Je
bent hier bij echt twee duiven „gekken‟ en altijd welkom.
De overwinnaar van Tarbes is een kras nestdoffer met ringnr. 08-1453380 en werd
gespeeld op een jong van 10 dagen. Op een afstand van 1027 km. arriveerde hij nog
dezelfde dag op zijn hok, de tijd 21.32.10 met 1152,04 meter.

Met de duif van Gerard Dobbe uit Noordwijkerhout die om 22.04.19 gelokt werd en
1145,19 meter maakte, waren dit de enige twee duiven die op de dag van lossing hun hok
bereikten. Zijn vader de „646‟ komt uit de 1e Narbonne ”Kuststrook” en werd gespeeld
door Piet Overkleeft maar gekweekt door Jan, omdat de kwekers van beiden, bij Jan
zitten. De moeder is een dochter van „Jim‟ de nestmaat van „Lindsey‟ en zij was de 5e
beste Europese Barcelona duif 2007,2008 en 2009. Jan zijn oude Aarden soort, gekruist
met de „Één Poot‟ van Batenburg die hij samen met Piet Overkleeft in 1992 bij de oude
Batenburg heeft gekocht en stamt uit de „Ruffec‟ en de „Wittenbuik‟. Deze duif komt in
80% van al hun duiven terug en was een gouden aankoop. De winnaar van Tarbes is ook
ingeteeld naar deze „Één Poot‟. De “Jannen” spelen hun duiven zowel op weduwschap
als op nest en bij de laatste meestal het hele koppel. Voeren doen zij in potjes, maar
zorgen wel dat deze altijd vol zijn, in het seizoen is dit Beyers voer(volgens Kleine Jan
geven zij het beste voer) en in de winter andere merken met 80% gerst. De hele week
schoon water en na thuiskomst een beetje honing erin en verder niets. Op medisch
gebied in de winter een para kuur en daarna een para injectie en dit pas de laatste jaren.
Op eieren een „Goede‟ geelkuur en verder niets. Wel vult kleine Jan aan, worden er veel
pinda‟s bijgevoerd, schapenvet, olie, mineralen en Optimix. Over het hok (prachtig, je
moet het gezien hebben) is alleen te vertellen dat het in de kas gebouwd is en eigenlijk
een hok in een hok is, aan de voorkant van het dak zijn pannen gelegd, waar vroeger
alles van glas was. Ruimte en lucht in overvloed en de hokken zijn van roosters voorzien.
Een brede gang voor de hokken en alle hokken zelf, zijn in een „U‟ vorm getimmerd. De
kwekers zijn in grote bakken gehuisvest en ieder koppel heeft zo‟n bak, dus vreemdgaan
is niet mogelijk. Zij zijn lid van de postduiven vereniging in Wateringen „Samen Sterk‟
en deze hebben 31 vliegende hokken.
Eerdere prestaties en kampioenschappen wil ik hier niet vermelden omdat het er zoveel
zijn dat ik er wel een hele pagina mee kan vullen. Tips voor beginnende liefhebbers: veel
kweken, veel spelen en veel kappen, duiven niet bij iedereen halen, maar proberen een
ronde jongen of eieren bij één liefhebber te halen, die je met raad bijstaat.
Mijn vraag over op- of aanmerkingen over:
N.P.O.: Teveel vluchten, vooral de dubbelvluchten. Meer samenspraak met de Z.L.U.
Afdeling: Jammer dat Afdeling 12 “De Kuststrook” te klein gaat worden, daarom
zouden ze graag met Afdeling 5 Zuid Holland willen vliegen, omdat ze dan ook tegen
hun grootste concurrenten kunnen spelen.
Fondclub: Fantastisch, het mooiste spel, de beste feestavond, de publiciteit en de
gezelligheid. Alleen maar complimenten!
Grote Jan en Kleine Jan van harte gefeliciteerd met deze overwinning op Tarbes Z.L.U.
namens het bestuur van Fondclub „De Glazen Stad‟
Wim van Rijk.

