
Gerard Griffioen, Zevenhoven wint de middag lossing Cahors NPO 

 in fond club “De Glazen Stad” 

 

Zevenhoven, een dorpje tussen Nieuwkoop en Nieuwveen, is landelijk gelegen, midden tussen de 

akkers en weilanden. Hier woont Gerard samen met zijn vrouw Els aan de Dobbe nr. 9. Hij is 59 jaar 

en heeft zijn hele leven al duiven. Woont in een prachtig huis grenzend aan de landerijen. 

Timmerman van beroep en dat kan je wel zien, huis zelf gebouwd met daarachter in de grote 

achtertuin een hok van 10 meter. Gerard heeft twee hobby’s, de duiven en zijn Koi  karpers, de ene 

hobby voor de zenuwen en de andere hobby voor de rust. 

 

De duiven uit Cahors werden zaterdag om 13.00 uur gelost en kregen het onderweg zwaar te 

verduren, maar zoals altijd, de toppers pakken duiven. Gerard klokte zijn 3 jarig duivinnetje  met 

ringnummer 11-1771142 om 11.12.06 uur en zij vloog 1030 meter per min. Over de 925 km. Dit was 

goed voor een 4
e
 plaats op teletekst, ook vorig jaar vloog ze teletekst,9

e
 Agen. Dit duivinnetje heeft 

het niet van een vreemde, haar vader “White Wing” was een kanjer met ook 2x teletekst, als jaarling 

op Bordeaux en als twee jarige op Mont De Marsan. Als 3 jarige kwam hij behoorlijk gewond thuis en 

plaatste Gerard hem direct op het kweekhok, waar hij nu al 3 eerste prijswinnaressen gaf. Gerard 

speelt alleen met duivinnen op de middag lossingen, de doffers gaan nooit mee en passen op de 

jongen. Omdat zijn duivinnen steeds kop kunnen vliegen op de middag lossingen en de doffers niet, 

speelt hij alleen duivinnen. Ze worden gespeeld op kleine jongen van 6 à 7 dagen. Het voeren gaat in 

potjes in het broedhok, zodat zij zelf en haar jongen niets te kort komen.Bij thuiskomst krijgen de 

duiven wat snoepzaad met pinda’s en druivensuiker met honing in het water. In de winter een para 

kuur, de verplichte entingen en op eieren een geel kuur, veel meer wordt hier niet gedaan. Hij 

kweekt 40 jonge duiven voor zich zelf en deze worden op de natour opgeleerd en alles vliegt vrij uit, 

dus geen verplichte training.  



Gerard is lid van PV. De Vooruitgang in Nieuwkoop, deze club is aangesloten bij CC.Leiden in Afdeling 

5 Zuid Holland. Het Nationaal inkorven doet hij in Nieuwveen en hij bewondert al die vrijwilligers die 

iedere week maar weer voor ons klaar staan. 

Gerard speelt dit jaar al 3x teletekst, 6
e
 Tarbes, 6

e
 St. Vincent en nu  4

e
 Cahors en al dit geweld met  

dochters  van “White Wing” 

 

Ik was te gast bij een gedreven melker en een goede gastvrouw. Gerard en Els bij deze nogmaals 

gefeliciteerd met deze prachtige overwinning op Cahors  namens het bestuur van fond club 

“De Glazen Stad” 

Wim van Rijk. 

 

 

 

 


