
 

Gerard Griffioen, Zevenhoven wint met overmacht  

Bordeaux NPO in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

Zevenhoven, een dorpje tussen Nieuwkoop en Nieuwveen, is landelijk gelegen midden 

tussen de akkers en weilanden. Hier woont Gerard samen met zijn vrouw Els aan de 

Dobbe nr. 9. Hij is 55 jaar en heeft zijn hele leven al duiven. Woont in een prachtig huis 

grenzend aan landerijen. Timmerman van beroep en dat kan je wel zien, zijn huis zelf 

gebouwd met daar achter in de grote tuin een nieuw hok van 10 meter. Gerard heeft 

twee hobby‟s, de duiven en de vijver, waarin hij prachtige koi karpers heeft rond 

zwemmen, de ene hobby met zenuwen en de andere voor de rust.  

De dag van Bordeaux was Gerard al om kwart voor vijf bij zijn hokken, want zijn 

favoriet was mee die vorig jaar op Mont De Marsan de 2
e
 op teletekst speelde, en voor 

het inkorven toonde hij weer zijn vorm. Om 5.59.26 uur klokte Gerard hem, deze keer 

kwam hij uit het westen en meldde zich weer als eerste en vliegt nu weer, net als vorig 

jaar, 2
e
 op teletekst, ongelooflijk, twee jaar achter elkaar 2

e
 teletekst. Maar dit jaar met 

bijna 1 ½ uur voorsprong op nummer twee in de fondclub, hij maakt 1638.672 meter 

p/m op een afstand van 901 km. Wat een duif! 



 

Gerard speelt met 10 weduwnaars en 10 koppels op nest en heeft daarnaast 12 kwekers, 

kweekt ongeveer 40 jongen duiven voor zichzelf. Zijn winnende doffer de 08-1575141 is 

een krasbonte weduwnaar en stamt uit het soort van zijn overleden broer (soort Van 

Hee via Eyerkamp) en een V. d. Wegen duif via Van Putten uit ‟s-Hertogenbosch en 

deze liefhebber is verhuisd en ondanks veel moeite kan Gerard deze liefhebber niet meer 

bereiken. Dus als iemand weet waar deze liefhebber woont, is Gerard je heel dankbaar. 

Bij thuiskomst krijgen de duiven wat snoepzaad met pinda‟s en druivensuiker met 

honing in het water. In dit landelijk gebied zijn enorm veel roofvogels en Gerard 

verspeeld hierdoor veel duiven, zo werden bij aanvang van dit seizoen 2 hele goede oude 

duiven gepakt en met de jonge duiven is het ook vaak raak. Af en toe verliest hij de 

moed als er weer enkele goede duiven ‟s avonds niet op het appèl zijn.  

Medisch: in de winter een para kuur, de verplichte entingen en op eieren een geel kuur, 

veel meer wordt hier niet gedaan. Voeren gaat uit de losse hand tot ze genoeg hebben, 

dus geen volle bak. Dit jaar, omdat ze hier nogal gemakkelijk de pennen stoten, wat 

verduisterd,  



 

maar achteraf tekort, hij ziet nog geen verschil. De jongen duiven worden op de natour 

opgeleerd en alles vliegt vrij uit, dus geen verplichte training. Het nieuwe hok is prachtig 

en van alle gemakken voorzien. Het voer haalt hij in België en kost maar €8,25 per 25 

kilo en ze vliegen er goed op. 

Gerard is lid van P.V. De Vooruitgang in het plaatsje Nieuwkoop, vlakbij het Noordse 

Dorp waar hij vandaan komt. Al is Nieuwveen nu dichterbij, toch is hij zijn oude clubje 

trouw gebleven. Hier spelen ongeveer 20 leden en ze zijn aangesloten bij C.C. Leiden in 

Afdeling 5 “Zuid Holland”. 

Voor beginnende leden de tip, haal niet overal duiven, maar kies een klein hard spelend 

hok uit waar de liefhebber je met raad en daad wil bijstaan. Ook heeft hij grote 

bewondering voor al die vrijwilligers in het inkorf centra, die altijd maar weer klaar 

staan. De fondclub kreeg ook nog een groot compliment voor het vele werk dat er verzet 

wordt en de jaarlijkse prachtige feestavond. 

Ik was te gast bij een gedreven melker en een goede „gast‟ vrouw. Gerard en Els bij deze 

nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige overwinning op Bordeaux namens het 

Bestuur van fondclub „De Glazen Stad‟ 

 

Wim van Rijk 

 

 


