
 

 

 

 

Han Opstal, Honselersdijk, zegeviert op de NPO slotvlucht vanuit Cahors 

                                 in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 
Na een uitstel van een dag werden op zaterdag 28 juli de 1.467 in concours staande 

duiven gelost om 13.00 uur. Het uitstellen van de vluchten is kenmerkend voor vrijwel 

het hele seizoen.  Bij lossing waren de weersomstandigheden prima en met een westelijke 

wind vertrokken onze duiven op deze laatste NPO vlucht van 2012. 

De verwachting, en misschien ook wel de hoop, was dat er gezien de omstandigheden 

vroeg duiven zouden kunnen vallen. 

 

En ja hoor om 05.49.19 uur klokt Han Opstal zijn eerst getekende van 10 ingezette 

duiven. De 08-1451442 genaamd de “Champ” behaalt met een snelheid van ruim 1.581 

mpm de overwinning in onze fondclub. Daarnaast ook de hoofdprijs in de afdeling 12 

“De Kuststrook”, de 8
e
 prijs in de S.N.Z.H. en ook de 8

e
 prijs Nationaal Sector 2. 

Een geweldige prestatie! 

De “Champ” was bepaald niet aan zijn proefstuk bezig in onze fondclub, in 2010 

Bordeaux 1.066/36 en Cahors 981/131. In 2011 Montpellier 801/23 en Cahors 1.642/14. 

Dit jaar spande hij de kroon met een 59
e
 op St. Vincent, een 8

e
 op Albi en uiteindelijk op 

alweer Cahors de hoofdprijs. Een echte topper die komt uit de lijn van Dirk Pals 

verkregen via R. v. d. Berg uit De Kwakel. 

 



Han is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur in bemesting voor groenten en 

bloemen evenals gewas bescherming. Hij is lid van de PV De Gevleugelde Vrienden in 

Poeldijk in rayon Westland/Den Haag van de afdeling 12 “De Kuststrook”. 

Zijn duiven stammen verder af van de oude 042”van Leo de Wijs en van Jeu Vervuurt 

verkregen via Wim van den Beukel uit De Lier en Henk van Bergenhenegouwen uit 

Poeldijk. Daarnaast probeert hij ook eendaagse fondduiven in te kruisen. 

Sinds onze fondclub in oprichting was in 1998 is Han lid en hij behoort jaarlijks tot de 

Generaal Kampioenen en heeft hij tot nog toe 5 overwinningen behaald. 

Ook in het NIC in Maasdijk en de afdeling 12 behoort hij jaarlijks bij de kampioenen. 

Hij speelt uitsluitend op de middaglossingen. 

 

Han heeft een kleine 70 oude duiven en kweekt jaarlijks 50 jongen. De duiven worden 

rond de jaarwisseling gescheiden en medio maart gekoppeld. Na 10 dagen broeden gaan 

de duiven op weduwschap. Na het grote fondseizoen wordt er gekoppeld en de jongen 

worden als jaarling op alle programma vluchten gespeeld waarbij uitsluitend de 

resultaten op de eendaagse fond bepalend zijn voor de toekomst van de jaarlingen. 

De duiven zijn gehuisvest in 12 meter hok dat op het zuidoosten staat en gedeeltelijk van 

pannen en golfplaten is voorzien. 

 

Als voorbereiding op de vluchten krijgen de duiven ’s winters naast de Paramixo enting 

en Para kuur en uien een knoflook in het water. Vervolgens 2x 2 dagen een BS kuur en 

1x 2 dagen Orni Speciaal. 

Er wordt gedoseerd een Beyers sportmengeling gevoerd en de laatste week voor de 

vluchten krijgen de duiven die meegaan Matador Sport. 

 

Hij adviseert beginnende en gevorderde grote fondliefhebbers aan om een goed contact 

te onderhouden met een hard vliegende melker en zijn raad en advies op te volgen en 

daarnaast vooral veel geduld te hebben met de duiven. 

 

Met betrekking tot de NPO merkt hij op dat hopelijk in de nabije toekomst er later 

gestart gaat worden met de grote fond vluchten. 

Over de fondclub is hij prima te spreken, ga zo door! 

 

Dat zelfde geldt voor Han Opstal! 

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met de mooie overwinning namens het bestuur en de 

leden van fondclub “De Glazen Stad”. 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

Gé van der Ploeg 

 

 


