
 

 

Jan Dirk van Egmond, Katwijk a/d Rijn wint de zware openingsvlucht van  

              2012 vanuit Bergerac in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 

 

 

Vrijdag 01 juni werden onze duiven, in totaal 808, om 14.00 uur onder tropische 

omstandigheden gelost. Er waaide een kalme noordoosten wind die later draaide naar 

noord tot noordwest. Alles leek erop dat het een weliswaar zware maar mooie vlucht zou 

worden. Echter op zaterdagmorgen lag er in België een front met zware bewolking en 

(mot)regen waar onze duiven doorheen moesten. Hierdoor werd ons geduld, maar ook 

de conditie van de duiven, danig op de proef gesteld. 

 

Op een afstand van bijna 867 km pakt Jan Dirk van Egmond om 11.43.25 uur de eerste 

prijs in onze fondclub. Zijn 09-1091145 maakt een snelheid van 953,091 mpm. 

Tevens de 7
e
 prijs Nationaal Sector 2. 

 

Jan Dirk is 50 jaar oud, bloemen rijder op Duitsland van beroep, is lid van de 

Luchtklievers uit Katwijk in de afdeling 12 “De Kuststrook”. 

 

De overwinnaar, een nestdoffer, is uit 2010, hij heeft namelijk een oud ringnummer 

gekregen, kwam gewond thuis en miste 4 broekpennen. Dit maakt zijn prestatie nog 

indrukwekkender. Een aantal dagen voor de inkorving had hij een jong van 6 dagen 

onder geschoven gekregen waardoor hij kennelijk extra motivatie heeft gekregen. 



De “145” komt uit de NL 03-1044507 en de NL 08-1463737, in hun afstamming stroomt 

bloed van de duiven van hoofdzakelijk Hans Knetsch en in mindere mate dat van Noël 

Peiren. Vooral de “507”heeft een grote lijst met mooie prestaties o.a. een 1
e
 van Pau in 

onze fondclub. 

 

Jan Dirk heeft de overwinnaar uit de kust zien aankomen en toen deze thuiskwam was 

duidelijk te merken dat hij veel gegeven had met waarschijnlijk nog een forse 

eindsprint. In 2011 had de “145” alleen Cahors gevlogen en toen kwam hij een week 

later thuis. Vanwege zijn afstamming en het vertrouwen in die duif mocht hij blijven en 

niet ten onrechte! 

 

Een groot aandeel in de sport heeft Gerrit, de zoon van Jan Dirk. Al van jongs af aan 

heeft hij heel veel kijk op het totale duivensport gebeuren. 

 

Na thuiskomst krijgen de duiven volle bak en vers water. De dag daarna krijgen zij 

standaard gedurende 2 dagen een geelkuurtje. 

 

Over behaalde kampioenschappen weet Jan Dirk o.a. te melden dat hij vorig jaar 

als 14
e
 is geëindigd in de WESM competitie en zijn beste duif vindt hij zeker weten zijn 

vrouw Corrie! 

 

Totaal beschikt Jan Dirk over zo’n 300 duiven, speelt alle oude duiven op nest. 

In augustus worden de duiven gescheiden en gaan voor het gemak naar een ren en 

worden dus tot de koppeling in maart niet meer losgelaten. 

De jonge duiven worden in hun geboorte jaar niet afgericht, mogen pas vanaf augustus 

vrij uitvliegen. 

 

Gedurende het hele jaar krijgen de duiven volle bak Paloma voer. 

Als voorbereiding op de overnacht vluchten krijgen zij 14 dagen voor de start 

gedurende 4 dagen een geelkuur en worden de duiven “uitgerookt”. 

 

Zijn hok, dat op het westen is gericht, heeft dakpannen en is voorzien van een 

afzuigsysteem tegen het stof. 

 

De streek waarin Jan Dirk woont, is bekend om de bloembollen en bloemen cultuur en 

vooral ook om Dirk Kuyt. 

 

Voorts adviseert Jan Dirk beginnende liefhebbers om vooral bij goede liefhebbers hun 

licht op te steken en daar regelmatig te gaan buurten om ideeën en tips te vergaren. 

 

Namens het bestuur en de leden van fondclub “De Glazen Stad” van harte proficiat met 

deze prachtige overwinning! 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

Gé van der Ploeg 

 

 


