
             Geweldige overwinnaar van de wedvlucht uit Agen                     

                               in fondclub “De Glazen Stad”.                                                                                                                                                                                                                                                      

                               Comb. Van Zuilen, Den Haag 

 

 

Waarom geweldig zult u zeggen, omdat het een loodzware vlucht betreft en de overwinning bij 

liefhebbers terecht komt die geen grote hokken en geen groot aantal duiven bezitten.             

Agen is de nieuwe losplaats voor Bordeaux en ongeveer 30 km verder is.                                       

De duiven werden gelost om 13.20 uur!!! Met volgens de weerberichten OZO wind die zou gaan 

draaien naar Noordoost, Dat zal wel het geval geweest zijn maar er zal ook wel een regenbui of 

iets dergelijks zijn geweest, mede gezien het trage verloop van deze vlucht. Goede duiven heb je 

nodig om zo’n moeilijk traject, met al zijn obstakels, tot een goed einde te brengen en natuurlijk 

vorm op het hok. De overwinnaars zijn vader en zonen van Zuilen uit de Rhododendonstraat  in 

Den Haag, een oude volksbuurt waar duiven houden op de vierkante meter moet, omdat er 

gewoonweg geen ruimte is. Vader van Zuilen heeft al meer dan 45 jaar duiven en zijn zoons 

vinden het ook geweldig om met duiven bezig te zijn en dan moet ik ook mevrouw Van Zuilen 

niet vergeten, hier is het nog een ouderwetse familiesport. Op dit adres, een benedenwoning met 

daar boven nog twee etages, is het geen droom locatie om duiven te houden, maar zoals we weten 

is hier wel gepresteerd op zaterdag 8 juni, want niet alleen van Agen, maar ook van Bourges 

kwamen de duiven zeer goed thuis. De comb. is lid van de enige Haagse duiven club “HPC” in 

het Zuiderpark, een gezellige club met ongeveer 20 leden en ze spelen in het rayon den 

Haag/Westland van de Afd. 12 de Kuststrook. Ook zijn ze voor het eerste jaar lid van onze  



 

fondclub en dan gelijk, wat in 45 jaar niet is gelukt een eerste in het rayon, en dan ook nog de 

hoofdprijs in fondclub “De Glazen Stad”. Ook de 3
e
 prijs Nationaal sector 2!  Voorwaar geen 

kleintje pils.                                                                                                                                            

De duif 11-1644881 is afkomstig uit duiven van de Comb.Sonneville uit Austerlitz en in de 

afstamming zien we de oude lijnen van Van Wanroy via Hendriks en Anton van Haren en aan 

de andere kant zien we de doorzetters van Theo Ernst, echt het oude soort duiven wat tegen een 

stootje kan. Hieruit kweken ze jongen die gehuisvest zijn bij zoon Theo op een balkonnetje en  

ook de weduwduivinnen zijn hier gehuisvest. Met zijn allen zaten ze te wachten op de duiven en 

toen zoon Arthur het tijd vond voor een pilsje en uit zijn stoel kwam zag hij in een flits een duif 

op het dak aan de overkant vallen, gauw een blikje voer gepakt en direct kwam de duif naar 

binnen met het gekende resultaat. Van de vier duiven klokten zij er om 16.42.04 de tweede en de 

andere twee zijn ook thuisgekomen. Bij thuiskomst krijgen de duiven elektrolyten in het 

drinkwater en voer met P40, verder geen poespas. De duiven worden in februari gekoppeld en 

brengen normaal geen jongen groot, maar omdat de kweek mislukte hielden ze de jongen van de 

vliegers aan. Ze kwamen niet meer op eieren en gingen direct op weduwschap. Op de 

programma vluchten worden de duiven ingespeeld. Als jaarling was de “881” er ook van 

Cahors, wat een supersnel verloop kende, dus dit duifje is van alle markten thuis. Voor 

kampioenschappen is de kolonie te klein aangezien zij ook de eendaagse fond spelen maar toch 

weten ze zich in het rayon ook bij de kampioenen te plaatsen. Hun beste duif de “726” is helaas 

van Chateaudun achter gebleven. De voorbereidingen dit jaar waren niet naar hun zin, vooral 

door de kou zou er wel ornithose geweest kunnen zijn, dus een week voor Agen een kuurtje orni 

rood en zie daar.                        Op de kleine hokken zitten toch nog 25 weduwnaars en 40 jongen 

welke in hun geboortejaar worden ingespeeld met de Afdeling. De doffers moeten een half uur 

trainen en dan mogen ze vrij in en uit vliegen. Het hok is op het Noordoosten gericht, omdat het 

niet anders kan. Op de vragen, wat te doen voor beginnende liefhebbers op de fond, was het 

gezamenlijke antwoord, GEDULD met een grote “G” en geen kweekkoppels te snel opruimen. 

Verder zijn ze zeer positief over het Rayon, zeker de feestdag van vorig jaar hebben ze als 

geweldig ervaren, complimenten voor deze mannen. 



Als fondclub bestuur waren wij bang dat al die goede en grote liefhebbers, die we er bij 

gekregen hebben van de eilanden, “het” zouden gaan doen en krijgen “de kleintjes” dan nog wel 

een kans? Nou je ziet het, klein maar dapper. 

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

Aad van Bergenhenegouwen  


