
H. Metselaar, Waddinxveen met ruime voorsprong overwinnaar van Cahors.
Op zaterdagmorgen als dhr. Metselaar even naar buiten kijkt ziet hij tot zijn grote schrik een 
duif op het hok zitten, natuurlijk wist hij dat het er een van Cahors was, en wel zijn 4e 
getekende van de 7 ingekorfde duiven. Deze duif wordt geklokt om 7.54 uur en is daarmee 
968 andere mede strijders te snel af. Deze 81 jarige melker zit al vanaf zijn 15e in de 
duivensport eerst samen met zijn vader en later op zichzelf. Toentertijd was hij lid van PV de 
Sperwer in Gouda en heeft daar diverse functies bekleed, 81 leden had deze club toen en dit 
kun je nu bijna niet meer voorstellen. Toen die vereniging werd opgeheven is hij bij de 
Stormvliegers in Zevenhuizen terecht gekomen en die hebben nog wel +/- 45 leden.
De 11-1782803 is niet aan zijn proefstuk toe al eerder won hij in 2013 de 5e in de fondclub 
van Bergerac, (21e nationaal sector 2) en dan nu voor het eerst en 1e in de fondclub en een 3e 
nationaal sector 2. De 11-1782803 heeft vroeg vliegen niet van een vreemde want het is een 
kleinkind van “De Mortel” van Paul van der Boogaard, die door Paul is opgehaald op een bon
bij onze heer Metselaar. Zo zie je dat als je iets goeds weggeeft je ook weer eens wat goeds 
terug krijgt! Die Mortel ging 10x mee op de grote fond en 9 maal was het raak. De heer 
Metselaar had 7 duiven mee en 2 wonnen prijs, dat het geen gemakkelijke vlucht was blijkt 
uit de lange tijdsduur van het concours van even voor achten tot over twaalf uur is dat is 
behoorlijk lang.
De accommodatie daar in Waddinxveen is voor een duiven melker prima te doen het zijn 
beneden woningen met behoorlijke diepe tuinen waar zoals je op de foto kan zien een 
behoorlijk mooi hok staat. Ook in het 10 mtr. lange hok is alles pico bello en je kan zien dat 
deze melker meubelmaker is geweest, het ziet er zeer verzorgt uit. Er wordt elke dag 
geschrapt zodat de binding met de duiven goed is en je op de hoogte blijft van de gezondheid 
van je duiven. Gekoppeld wordt er half maart en na 10 dagen worden de eieren overgelegd. 
De 2e keer dat weer wordt gekoppeld is ook voor ong.12 dagen en dan gaat het weduwschap 
beginnen. Getoond wordt er nooit wel bij thuiskomst krijgen ze een duivin en tussen de 
fondvluchten soms. De jongen worden op de natoer gespeeld. 
Op het hok huizen 45 koppels duiven en +/- 45 jongen, gespeeld wordt alleen met de doffers 
en die krijgen voer van Robeijs en Beijers Koopman all in one. Aan het eind van de week 
krijgen de duiven TOPENERGIE van Robeijs. In het water een dag voor inkorven iets tegen 
kopziekten. Verder wordt ook hier tegen paramixo geënt en op de eerste eieren wordt een 
geelkuur gegeven. Na het seizoen wordt er gekuurd tegen paratyfus afwisselend van Belgica 
de Weerd en Hans van der Sluis. 
Nogmaals van harte proficiat met deze prachtige overwinning.
Aad van Bergenhenegouwen 
   
 




