
Jacco Hollaar Strijensas overwinnaar op Bergerac (Libourne) 
 
Het is de 48 jarige Jacco Hollaar die deze Bergerac overwinning op zijn naam zet. In het dagelijks 
leven is hij als expediteur van ’s morgens vroeg tot in de avond druk doende zodat het wel eens 
passen en meten is met de verzorging van de duiven. Het duivenvirus heeft al vroeg toegeslagen 
want op 12 jarige leeftijd was hij al bij oom Dirk Baas op de hokken te vinden en hij heeft dan ook 
jaren samen gespeeld met oom Dirk. Voor zijn verhuizing in 2013 heeft hij in Pernis nog zelfstandig 
gespeeld eerst op de programma vluchten en daarna wat grote fond erbij. In 2014 werd op het 
huidige adres begonnen met jonge duiven. Aan de basis vinden we het soort van Wijnands welke 
rechtstreeks en via Berke en Michael Willems bekomen werden. De eerste jaren waren de successen 
op het nieuwe adres met de nieuwe ploeg redelijk maar na enkele jaren werd het steeds minder en 
ging Jacco op zoek naar de oorzaak en kwam hij uit bij de verluchting. De Bob de Bouwer werd in 
hem wakker en de dakverluchting werd aangepakt. Zo werden de plafonds verwijderd en onder de 
pannen isolatie aangebracht. In de nok werd een smalle strook opengelaten zodat de vuile lucht via 
de nok kan verdwijnen. Voor aanvoer van verse lucht werden onder de ramen kleine 
ventilatieroosters aangebracht. Binnen een week merkte Jacco al verschil de duiven zagen er een 
stuk strakker uit en het was voor het gevoel een stuk frisser (lees zuiverder) op het hok. Ook de 
resultaten waren na deze aanpassingen duidelijk beter dan voorgaande jaren met als slot akkoord de 
eerste van Bergerac in onze fondclub het geen tevens goed was voor een 1e nationaal sector 2. 
Omdat Jacco een vakantie naar Duitsland had gepland werd het weekend van Bergerac en Narbonne 
de afsluiting van het fondseizoen. Voor Narbonne werden 8 duiven gezet en 30 mochten het op 
Bergerac proberen. De NL19-1652225, na haar overwinning “Dirkje” genaamd ging als eerst 
getekende de mand in en maakte haar rol als kopvrouw waar. Omdat Jacco lange dagen maakt bleef 
hij niet de hele nacht wakker om duiven te letten maar ging na het invallen van de duisternis toch 
maar naar bed. Omdat er nogal wat regen en storm verwacht werd had Jacco de planken van het 
vlieghok dicht gelaten en ze bij de jonge duiven open gezet zodat een eventuele nachtvlieger toch 
naar binnen kon. Groot was zijn verwondering toen hij de andere morgen om ca 05.15 uur op de 
display zag dat er drie duiven van Bergerac waren geconstateerd en wel op de tijden 23.56, 01.23 en 
03.15 uur.  “Dirkje” werd gespeeld op een jong van ca 5 dagen dit is voor Jacco niet de favoriete 
stand hij speelt liever op ca 14 dagen broeden omdat hij een hekel heeft aan het verwijderen van 
jongen. In de afstamming van “Dirkje” zien we aan vaderskant een zoon van de 15e nat St Vincent 
(gekweekt uit “zoon Marianne” Willems-Eijerkamp België maal “Gerrit Barcelona” Gerrit van Helden) 
en een duivin van Albert v t Hoofd. Aan moederskant is het een dochter uit “zn Bijter x krista” 
Willems-Eijerkamp België maal “Gerrit Barcelona” Gerrit van Helden. Als jong werd zij enkele malen 
gespeeld om daarna als jaarling alle weken mee te gaan inclusief de dagfond vluchten. Als twee jarige 
kreeg zij Cahors als eerste overnacht vlucht en hierop stond het vizier nog niet op scherp want er 
werd gemist. Op Bergerac heeft zij op voortreffelijke wijze revanche genomen. Jacco speelt in 
principe met zo’n 80 duiven het gehele fondprogramma waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de ZLU 
vluchten. Als voorbereiding worden de duiven wekelijks gespeeld met zo mogelijk 1 of 2 dagfond 
vluchten. Tijdens de voorvluchten wordt er niet naar standen gekeken dat komt pas aan de orde als 
de belangrijke vluchten in zicht zijn.  De voeding bestaat hier uit een basis mix van Robaeys richting 
de vluchten aangevuld met NPO mix van Embrecht Teunis. Enkele dagen voor de vluchten krijgen de 
te spelen duiven bijvoeding in hun eigen bak. Het medische plaatje wordt zo klein mogelijk gehouden 
dat betekend hier af en toe BS en in het voorseizoen Turbo desinfect van Travipharma en Jodaline ter 
zuivering.   
 
Jacco namens de fondclub gefeliciteerd en we hopen je te huldigen tijdens de feestmiddag in 
februari. 
 
Kees van den Bos 
               



 

 


