
 

 

 

Hans Knetsch, Katwijk a/d Rijn wint de loodzware Nationale NPO  

      klassieker vanuit St. Vincent in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 

 

 

 

Na een uitstel van 3 dagen konden onze 759 duiven uiteindelijk worden gelost. Het slechte weer op 

de vlieglijn was hiervan de oorzaak. Uiteindelijk kon er op maandag 18 juni gelost worden onder 

goede omstandigheden. De weersomstandigheden waren weliswaar niet optimaal maar zodanig dat 

er met een Noordoosten wind gelost werd om 13.00 uur. De kenners onder ons verwachtten als je 

voor 11.00 uur een duif had dat je héél vroeg zou zitten.  

 

Om 11.40.46 klokt Hans Knetsch de eerste van de 15 duiven die hij had ingekorfd. Met een 

snelheid van ruim 1.054 mpm klokt hij de 1e in fondclub “De Glazen Stad”, juist voor de Comb. 

Smith-van Santen uit Den Haag. 



 

De winnaar, een krasbonte nestduivin met ringnummer 09-1091310, werd als 11
e
 ingekorfd en zat 

op een jong van 5 dagen. Zij wint tevens in de afdeling 12 “De Kuststrook”de eerste prijs en zowel 

in de S.N.Z.H als Nationaal Sector 2 de tweede prijs. Een geweldige prestatie! 

Haar vader, de 03-1159960, is een broer van de 1
e
 Nationaal Barcelona van Willem van der Velden 

en de moeder, de 01-1761220 uit samen kweek met Willem van der Velden, heeft veel toppers 

voortgebracht: o.a. een 11
e
 en 40

e
 Barcelona en een 58

e
 Nationaal St. Vincent waarbij de 2

e
 prijs nu 

bijkomt. Zij heeft het dus van geen vreemde. 

 

Hans Knetsch, in zijn arbeidzame leven zeeman van beroep, is een gedreven sporter en gaat puur 

voor topprestaties en hij heeft hier alles voor over. Als je vraagt naar zijn leeftijd antwoordt hij: 

“ik ben jong van geest”. 

De “310” heeft hij aan zien komen, hij zat te wachten op de africhtingduiven die rond datzelfde 

tijdstip thuiskwamen, en aan de kleur ring kon hij zien dat het er een van St. Vincent was. 

 

Over Hans hebben wij in de afgelopen jaren al veel geschreven. Vrijwel elk jaar als 

vluchtoverwinnaar en al jaren behoort hij bij de Generaal en Keizer kampioenen. 

Toch willen wij over zijn manier van postduiven houden in het kort het volgende melden: 

 

Totaal heeft hij zo’n 80 vliegduiven, circa 30 jongen en een aantal kweekkoppels. 

De duiven worden eind december gescheiden en eind maart/begin april gekoppeld. 

Hans vliegt deelt op nest en deels op weduwschap. 

 

Na aankomst van de overnachtvluchten krijgen de duiven een “goed welkom” met gewoon voer en 

zuiver water. 

Als voorbereiding op een grote fondvlucht krijgen de duiven veel snoepzaad en een geelpil. 

 

De jongen worden soms op de natoer gespeeld en soms ook niet. 

Van verduisteren heeft hij nog nooit gehoord, simpel duiven houden is zijn motto. 

 

Dagelijks moeten de duiven 2
e
 trainen en daar houdt hij zich strikt aan. 

 

De weduwnaars worden gevoerd met de lepel en de nestduiven krijgen volle bak. 

De voersoorten die hij gebruikt zijn van Mariman. 

 

Op de vraag wat brengt de regio in de bekendheid is zijn antwoord: “Het bloemencorso, de bollen 

en Hans Knetsch de kampioenenmaker”. 

Dit geeft wel degelijk aan dat wij hier te maken hebben met een op en top sportman. 

 

Ten aanzien van het beleid van de NPO hoopt hij dat het aantal duiven per mand voor de 

overnacht fondvluchten spoedig naar maximaal 20 duiven per mand gaat en voorts hoopt hij dat 

de afdeling 12 “De Kuststrook”blijft bestaan. 

 

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

prachtige succes! 

 

Aad van Bergen Henegouwen 

Gé van der Ploeg 

 

 



 

 

 

 


