
Arthur Jansen wint met grote voorsprong Bordeaux NPO in de fondclub  

                     en is tevens overwinnaar in Sector 2!  

 

 

Arthur is een postduivencoach die het neemt zoals het komt. Dit typeert overigens ook de 

omgang met zijn duiven. Dag en nacht open hok, volle bak en volle waterbakken, ‘en gaan 

met die banaan’, zegt Arthur. 

Toch was er dit weekend iets vreemds. Hoewel Arthur altijd zijn duiven los heeft, had hij nu 

toch besloten ze maar eens vast te zetten. ‘Ik zou er eens lekker voor gaan zitten’, meldde 

Arthur. Hij had er zin in! Op zaterdagochtend had Arthur vroeg de wekker gezet om ook 

daadwerkelijk ervoor te gaan zitten. Hij heeft namelijk helemaal geen zitvlees, een eigenschap 

die niet echt past bij het meedoen aan de langste discipline in de duivensport. Arthur wordt 

wakker en neemt even lekker een douche. Tijdens het douchen, hoort Arthur de piep van het 

elektronisch constateersysteem. ‘Oh’, ‘er´ is er al een’. Hij controleert het display en stelt 

inderdaad vast dat de doffer met ringnummer NL12-1519470 om 07.44.51 geconstateerd is. 

‘Nou ja’, denkt Arthur, ‘ik hoef in ieder geval niet lang te wachten’. Met een snelheid boven 

de 1200 mtr zijn de overwinnaar samen met de 2e in de sector de enige die deze grens 

overschrijden. Ondanks de hoge snelheid van de overwinnaar kende het concours een traag 

verloop. 

Over de overwinnaar is nog te melden dat deze eind 2013 heel erg ziek is geweest en door het 

geduld van Arthur heeft de 470 hij hem bij deze dubbel beloond hiervoor! 

Arthur is lid van PV de Snelvliegers in Delft. Deze vereniging telt 25 leden waar de verdeling 

20% Marathonspelers en 80% programmaspelers is. Op mijn vraag ‘hoe is er in je vereniging 

gereageerd op je overwinning?’ antwoordt Arthur: ‘Ach jongen, niet gek doen een biertje 

drinken en gewoon weer naar huis.’ Wel een hele leuke ervaring was het moment waarop 

duidelijk werd dat Arthur een hele vroege duif had en de vereniging gelijk op de stoep stond 

met een prachtige bos bloemen. 

Arthur is al jaren trouw lid van onze fondclub en hierover is hij uitermate tevreden en de 

gezellige jaarlijkse kampioenenmiddag waardeert hij zeer. 

Jaarlijks wint hij wel 1 of meerdere vluchten, is steeds bij de generaal kampioenen en 2x in 

successie Keizerkampioen geweest. Dus in het verleden is er ruim voldoende beschreven wat 

zijn manier van duiven houden betreft. 

Van harte proficiat met dit dubbele succes! 

 

 

 

 

    



 

     

 

 




