
De overwinning van de laatste vlucht 2010 in fondclub  

  “De Glazen Stad’ vanuit Perpignan gaat naar 

                 L. Knetsch & Zn., Katwijk a/d Rijn 

                     

De duiven van Perpignan werden om 6.50 uur gelost, met mooi weer en een lichte wind mee, dus 

niet al te zwaar. Voor het eerst dit seizoen een wat gemakkelijker vlucht, maar wat is 

gemakkelijk? 

Ik ben eens van Perpignan met de auto naar huis gereden, wat een eind! Vanaf die tijd heb ik 

een enorme bewondering voor onze duiven gekregen. De laatste jaren werd het zelfs in één dag 

gevlogen en nu zag het er ook naar uit dat er ‟s avonds duiven konden vallen. 

En ja hoor, bij L. Knetsch & Zn. in Katwijk a/d Rijn viel om 21.14.52 uur hun nestduivin de 07-

1719636. Stefanie, de kleindochter maakte opa erop attent dat er een duif op de klep zat, maar 

omdat ze opa hier al meermaals mee voor de gek had gehouden, werd er niet op gereageerd. Tot 

opeens opa Leen, van de zenuwen, toch maar even ging kijken en inderdaad zijn favoriete duivin 

op de klep zag zitten.  

 



 

 

Ze had de afstand van 1060 km. overbrugd met een snelheid van 1226.239 m./min., om weer bij 

haar onder geschoven jong te zijn. Leen en Hans hadden voor Perpignan het hele koppel 

ingekorfd en tot hun verbazing kwam haar doffer even later ook aan, twee duiven dezelfde dag 

thuis en allebei, kei vroeg, 1
e
 en 5

e
 in de fondclub en Nationaal ook zeer vroeg.  

L. Knetsch & Zn. bestaat uit Leen Knetsch, 69 jaar en zoon Hans, 36 jaar. Hans is postbode van 

beroep en sinds 1990 vliegt hij samen met zijn vader. Het hok bestaat uit twee afdelingen, één 

afdeling voor de oude duiven en één afdeling voor de jonge duiven. Dus een klein hokje op de 

achterplaats (zuidoost) voorzien van pannen, geen verwarming en de verluchting via het 

plafond. Het soort duiven komt van broer Hans (Wanroy‟s) en zwager Kerpershoek, maar deze 

komen ook weer van Hans Knetsch. De vader van de winnende duiven is er één van Hans en de 

moeder komt van zwager Kerpershoek, er zijn al meerdere goede duiven uit dit koppel 

gekomen. 

De combinatie is lid van de „Luchtklievers‟ in Katwijk, Afd.12 “De Kuststrook”, en deze 

vereniging heeft ongeveer 45 vliegende leden. Er worden alleen wat late jongen (15 à 20 ) 

gekweekt die zelf worden afgericht en als jaarling vliegen deze de programmavluchten met als 

laatste een overnachting (Bordeaux). De oude duiven gaan als voorbereiding 5 vluchten mee met 

één nacht mand. Afgelopen jaar werden de duiven pas in februari gescheiden en één maand voor 

Pau gekoppeld. Medisch erg weinig, alles kappen wat niet gezond blijft volgens Leen, voor het 

inkorven wordt er een geelpil opgestoken, dus geen kuur op eieren. Dit jaar werd tot ongeveer 4 

weken voor de eerste vlucht als proef verduisterd en dit is goed bevallen. De duiven vliegen één 

uur per dag, „s morgens de doffers en ‟s middags de duivinnen. Voeren gaat in een gezamenlijke 

bak en de duiven die op nest vertrekken krijgen een extra potje voer in hun bakken. Het voer is 

van Mariman en bestaat uit 2 zakken vliegvoer met rode maïs en één zak kweek.  

Ik ben niet op hokbezoek geweest, maar heb de heren gesproken bij het foto‟s maken door Fred 

Labrijn, daarom zijn er ook geen foto‟s van het hok en de duiven, maar we komen nog een keer 

langs om te filmen en zullen dan alsnog enkele foto‟s maken. 

Leen en Hans (ook Stefanie) van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning! 

 

Namens het bestuur van fondclub “De Glazen Stad`, 

Wim van Rijk. 


