
Piet de Haas wint de zeer zware vlucht vanuit Bordeaux.  

                                            

De sympathieke 73 jarige Piet de Haas uit Leiden opent het seizoen met een daverende 

overwinning in Fondclub ‘De Glazen Stad’. Piet had 3 duiven mee en klokt zijn 1
e
 

getekende om 10.19 uur met een snelheid van 983 meter. Het is een Blauwe Witpen 

duivin met het ringnummer 06-2126398, zij werd ingekorfd op eitjes van 14 dagen en 

had al een paar vroege prijzen gespeeld, daarom werd ze boven aan de lijst gezet. 

 

Piet is een kleine liefhebber met veel ambitie, zijn hok is 5 à 6 meter en hij beschikt over 

23 koppels nestduiven, 28 jonge duiven en 3 kweekkoppels. Jarenlang speelde hij alleen 

de middaglossingen, maar sinds vorig jaar is hij ook overgegaan naar de Z.L.U. 

ochtendlossingen. Zijn duiven komen voornamelijk van Cor Beijers uit Zuid-Beijerland, 

de V.d. Wegen duiven. Ook enkele van T.Kern, Middelharnis, Hagens duiven, 

aangevuld met een paar duiven verkregen via een bon. Zit altijd bij de kampioenen en 

ook andere liefhebbers spelen hard met zijn duiven o.a. Vincent Vork, Noorden. 

 

 



 

 

De selectie is hier op een klein hok zeer streng en medicijnen zijn taboe, wel gaat hij een 

paar keer naar dokter V.d. Sluis voor controle, maar steeds krijgt hij te horen, dat zijn 

duiven kerngezond zijn. Bij thuiskomst van de duiven, alleen schoon water en het voer is 

van Havens, Supersport en steeds volle bak. ‘s Morgens gaan de nestdoffers los en ’s 

middags de duivinnen en dit voor een paar uur. De duiven worden eind december 

gescheiden en in de 2
e
 week van maart weer gekoppeld, ze brengen 1 ronde jongen groot 

voor hem zelf en daarna worden ze gericht gekoppeld voor een vlucht. Piet korft het hele 

koppel in voor een vlucht en als er één weg blijft word de schotel omgedraaid en krijgt 

geen andere partner meer, die zijn er op dit kleine hok eenvoudig niet. De jonge duiven 

worden op de natour opgeleerd en niet verduisterd. Het hok staat niet zo gunstig n.l. op 

het zuidwesten en de voorkant is van kunststof schrootjes, omdat hout snel gaat rotten 

op de regenkant. Het dak is bedekt met pannen en de voorkant heeft ongeveer 1/3 aan 

glas, verwarming is wel aangebracht maar word zelden gebruikt. Verluchting gaat met 

schuiven in het plafond. 

Piet is lid van de Blauwkras in Leiden en deze vereniging telt ongeveer 28 leden en een 

onderdeel van samenspel C.C. Leiden. Hier word ook ingekorfd voor de middag- 

lossingen. Voor de Z.L.U. vluchten, gaat hij naar Noordwijkerhout, nationaal inkorf 

centrum van Afd. 12 de ‘Kuststrook’.  

Op de vraag ‘wat brengt de regio in bekendheid’ had Piet geen antwoord, maar wilde 

nog wel kwijt dat hij enorme bewondering voor Jan v.d. Wal heeft, wat hij voor werk 

verzet is bijna niet te doen, zulke bestuurders kom je haast niet meer tegen, altijd voor 

iedereen bezig. 

Tip voor beginnende liefhebbers: Eigen systeem aanhouden, streng selecteren en goede 

duiven aanschaffen, die bij je passen en geduld hebben. 

Namens het bestuur van FC. ‘De Glazen Stad’ gefeliciteerd met deze overwinning op 

Bordeaux. 

Wim van Rijk 

 

 

  

                                              


