Jan Schreurs, Nieuw Vennep wint alweer de hoofdprijs in fondclub
“De Glazen Stad”, nu vanuit Mont de Marsan.

De 641 in concours staande duiven werden uiteindelijk gelost op maandag 16 juli om
13.30 uur. Het gehele weekend waren de weersomstandigheden zodanig dat er niet gelost
kon worden. Het was tot nog toe het zomertje wel voor onze duiven! ’s Avonds kwam de
regen met bakken uit de lucht en nachtvliegers werden dus niet verwacht. Door de
zuidwesten wind was het misschien toch mogelijk om ’s morgens vroeg duiven te kunnen
klokken wat ook is gebeurd in enkele gevallen.
Dit keer viel weer de beurt aan Jan Schreurs, om 07.36.42 klokt hij zijn donkerkras
doffer met ringnummer 09-1222597. Deze maakt een snelheid van ruim 1482 mpm en
wint daarmee de 1e prijs in onze fondclub en ook de 3e prijs is een prooi voor Jan.
5 Van de 6 duiven in de prijzen op deze vlucht zegt een heleboel.
Daarnaast wint hij de 7e prijs in de afdeling 5 Zuid Holland, de 7e prijs in de S.N.Z.H.
en de 10e Nationaal Sector 2!
De winnaar komt van Ben van Kempen uit Ter Aar. In de stamboom zien wij van
moederskant inteelt duiven van De Witbuik en van Jaap v.d. Heide uit de 5.000 gulden
duif via Hans Knetsch. In de vader lijn zien wij Dirk van Dam, Zegveld uit zijn
ingeteelde rode koppel.
In de vorige reportage hebben wij al veel geschreven over hoe Jan duiven houdt.

Dus nu over Jan zelf; als hij op zijn praatstoel zit dreunt hij van jaren terug alle prijzen
op die hij heeft gewonnen en welke duiven hiervoor verantwoordelijk waren.
Hij geniet van zijn prachtige tuin waarin ook diverse groenten worden geteeld naast het
fietsen dat hij heel graag en vaak doet.
Hij zegt geen verstand van duiven te hebben maar wel veel gevoel voor duiven en dat dit
belangrijk is bewijzen zijn prestaties.
Regelmatig worden er duiven geruild met verschillende goed vliegende liefhebbers zoals
Vincent Vork, de voormalige Comb. Loos & Rijsbergen waarvan hij er 4 heeft gehaald
en deze verschillende malen op teletekst hebben gestaan.
Aan de andere kant vliegen o.a. de Gebr. Kamerbeek met “50%”Jan Schreurs duiven
tot volle tevredenheid.
Wij zijn benieuwd of Jan Schreurs het huzarenstuk van vorig jaar, t.w. Keizerkampioen
in de fondclub, gaat herhalen. Gezien de prima resultaten tot nog toe heeft het er alle
schijn van.
Jan, nogmaals van harte proficiat met dit prachtige resultaat!
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