De Combinatie Tiny en Wim van der Plas uit Rijnsburg winnen
st- Vincent Z.L.U. ochtend lossing in Fondclub “De Glazen Stad”

De combinatie is een echte man/vrouw combinatie, Wim is ambtenaar en is van ’s morgens 6 uur tot
’s middags 5 uur naar zijn werk. Tiny verzorgt de duiven overdag, uitlaten, schoon maken enz. Om 5
uur neemt Wim het over en op deze manier is de samen werking tot in de puntjes verzorgd. In de
betrekkelijke kleine tuin staan 3 hokjes voor de duiven, links het jonge duivenhok voor 30 jongen,
achter in de tuin het weduwnaarshok met 12 weduwnaars, rechts een weduwnaarshok ook voor 12
weduwnaars met een kleine afdeling voor 6 koppels nestduiven en op zolder huizen enkele kwekers.
Op alle 3 de hokken worden vroege duiven geklokt, de ene week in het eerste hok en de andere
week in het tweede hok, ook de nest duiven komen goed af, daarom geeft hij iedere vlucht duiven
uit deze 3 hokken mee op de vluchten en speelt hij niet met een geheel hok op één vlucht. Dat hun
aanpak goed is bewijzen ze op de vluchten, in 2010 de eerste van Barcelona, 2009 de Staf Dusarduyn
beker (Top Pigeons) met de twee eerst aangewezen op Barcelona en Perpignan, een klein hok met
vele vroege duiven, gebaseerd op het Aarden soort van v. Alphen, Oude Tongen en deze komen
hoofdzakelijk bij Marijn van Geel vandaan. Voor de kruising zijn er Wanroy’s van Hans Knetsch
bijgehaald en de resultaten zijn zeer goed te noemen, de Barcelona winnaar in 2010 was zo’n
kruising van het Knetsch soort. Ook van het bekende ‘Aardappel duifje’ van Hans heeft hij een
prachtige zwarte doffer zitten met een unieke stamboom, waar alle toppers van Hans inzitten, een
goudklompje om mee te kruisen.
St.- Vincent had voor ons een prachtige vlucht kunnen worden als er niet net een regen front uit zee
naar het oosten trok en hier boven de rivieren viel het met bakken uit de hemel. Op de radar zou het
tegen half tien voorbij moeten zijn, maar het regende de hele avond en nacht door. Langs de kust

vielen nog de meeste duiven, zo ook de blauwe kracht patser van onze combinatie ( in de hand een
beer van een duif) die zich liet afklokken om 19.25.11 uur met een snelheid van 1396 m/min. over
1040 km. Wim en Tiny hadden op deze st- Vincent 4 duiven mee en klokken er twee. De 08-1439704
stond als eerst getekende, omdat hij op de eerste vlucht van Pau dit jaar direct de 99e Nationaal
vloog, maar ook in vorige jaren vroege prijzen Nationaal. Het is een zuivere v. Geel duif en ook een
hele mooie duif. Toen ik hem in mijn handen kreeg was hij weer in topvorm en volgens mij een echte
kanshebber voor Perpignan en de titel Asduif, maar hij mocht van Wim en Tiny niet meer mee dit
jaar.
De weduwnaars gaan tweemaal per dag een uur naar buiten, samen met de nestdoffers en in de
middag de jonge duiven met de nest duivinnen. Langs het jonge duiven hok heeft Wim de zijkant van
een reismand getimmerd en hier de waterbakken aan vast, zodoende leren ze snel drinken, zoals in
de manden. De jongen worden niet verduisterd en gaan een paar vluchtjes mee op de natour.
De weduwnaars worden tussen de vluchten in een gezamenlijke bak gevoerd en een week voor een
vlucht in potjes in hun broed bak. Als het nodig is een geel pil voor een vlucht en bij thuiskomst wat
honing in het water en verder zo natuurlijk mogelijk . Gevoerd word er met Mariman, super M en
tussen de vluchten Zoontjes van Beyers en wat kweekvoer.
Als laatste opmerking, minder duiven in de mand en niet zoals nu gebeurt dat de ene afdeling 20
duiven in de mand doen en de andere afdeling verplicht is er 25 in de mand moeten doen. Ook zou
hij het toejuichen als afd. De Kuststrook samen zou gaan met afd. 5 en we weer gezamenlijk in één
Zuid Holland zouden vliegen.
Voor de liefhebbers hieronder de stamboom van de 08-1439704
Wim van Rijk.

