Winnaars Cahors NPO, Combinatie B-J & B. v. d. Bosch
Bart-Jan, 35 jaar, werkzaam bij Diervoeders Zoetermeer & Bernard van den Bosch 67 jaar
inmiddels genietend van zijn pensioen. Zij zijn lid van de PV de Witpen in Zoetermeer en
deze vereniging viert dit jaar haar 80 jarig jubileum.
Sinds 2002 houden zij postduiven en vanaf 2003 ook echt vliegend lid Bart-Jan is alleen
gestart, maar omdat Bernard het toch ook steeds leuker ging vinden begon hij met meehelpen
en zijn toen gestart met de Combinatie B-J & B v.d. Bosch (een zoon-vader combinatie, ipv
een vader-zoon wat je meestal ziet)
Zij spelen alles en begonnen het seizoen met 20 programma duiven (waarbij de nadruk wel
steeds meer op de dagfond gaat liggen), ongeveer 50 duiven voor de overnacht en een 15/20
late jongen. Maar het allerbelangrijkste onderdeel is de overnacht en als het eenmaal half mei
is zijn de programma vluchten ondergeschikt aan de overnacht.
De programma duiven spelen zij de eerste maanden op weduwschap, maar vanaf half mei, als
overnachters in wedstrijd vorm moeten komen gaan ook de programma duiven op nest. Het
voordeel hiervan is dat alle duiven gezamenlijk kunnen trainen en zodra de jonge duiven goed
in de lucht staan en weg trekken, gaan ook die er met de oude duiven uit. De overnacht duiven
zitten zo'n 10 a 11 maanden samen en worden alleen een week of 4 voordat ze gekoppeld
worden gescheiden. Na het seizoen blijven ze dus gewoon bij elkaar, dan krijgen de duiven
die hun partner zijn kwijtgeraakt in het seizoen de kans om een nieuwe partner te vinden, ook
de jonge duiven kunnen dan een partner voor het volgende jaar gaan zoeken. Als dat allemaal
een beetje gelukt is, gaan de broedhokken dicht en worden er zit schapjes voor gehangen,
maar alles blijft gewoon bij elkaar!
De winnaar is een laat jong uit 2013, met het ringnummer 2013-1176683, die na de
overwinning is omgedoopt tot: “Ariena”, vernoemt naar de moeder van Bart-Jan en de vrouw
van Bernard.
Het soort van vaderszijde is het puur programma/dagfond en stamt af van duiven die zij in de
eerste jaren hebben gekregen. Aan moeder zijde stamt zij af van hun “superkoppel” (“Super
Ger” X “Lady in Red”), en zit er ook een doffer van Jan v.d. Zwet uit Zoeterwoude in (wat er
een van het Batenburg soort is). Deze duif hebben zij dus zelf gekweekt. Zij hebben veel
geduld met hun duiven, dus dit late jong van 2013, werd in 2014 pas op de vitesse2/natoer
vluchtjes gespeeld tot Peronne, in 2015 kreeg ze wat mid- en dagfond vluchten om later dat
jaar haar debuut op de marathonvluchten te maken, toen is ze 2 keer mee geweest op een ZLU
vlucht (Agen en Narbonne), waar ze gewoon goed naar huis kwam. Dit jaar was ze al mee
geweest naar Bordeaux (NPO middaglossing), waar ze een 78ste in de Glazen Stad vloog.
In 2016 heeft ze gewoon de voor ons gebruikelijke 1000 km gevlogen op de vitesse/midfond
vluchten, waarna zij aan de gang is gehouden met korte lapvluchtjes van een kilometer of 50.
Voer en voeren vinden zij een heel belangrijk onderdeel in de duivensport. Door de
werkzaamheden van Bart-Jan bij Diervoeders Zoetermeer ontmoette hij een aantal jaar
geleden de vertegenwoordigster van Teurlings, die toen net met de nieuwe TQ lijn op de
markt gingen komen. Na het zien van de eerste monsters, gelijk een baal besteld, en omdat dat
erg goed beviel, hebben zij besloten om volledig over te gaan op de TQ mengelingen van de
firma Teurlings. Zij gebruiken meerdere mengelingen van Teurlings te weten: TQ dieet, TQ
Sport Light, TQ Sport en de TQ High Energy. Voor de vluchten t/m 300 km, krijgen ze
dagelijks een mengeling van 50 % sport, 25% dieet en 25% light, (ongeveer een gram of 30

per dag ), van 300 t/m 500 km dagelijks een mengeling van 75 % sport en 25 % light
(wederom een gram of 30 per dag) en vanaf 500 km een mengeling van 60 % Sport, 25%
Energy en 15 % extra mais (dan volle bak, want vanaf dan staat er elke week wel een
fondvlucht op het programma) Door alle mengelingen gaat altijd een handje Tovo.
Ook de bijproducten worden gebruikt van Teurlings.
Elke maandag krijgen alle duiven propollis (een natuurlijk antibioticum) door het drinkwater
Elke maandag en dinsdag biergist over het voer aangemaakt met lookolie
Elke dinsdag krijgen alle duiven multivitaminen in het drinkwater
Elke woensdag uit de fles van Teurlings door het drinkwater
Dagelijks krijgen de duiven vers grit, mineralen en een (thee)lepel snoepzaad in de broedbak.
Ook wordt er gebruik gemaakt van pinda's
Na het seizoen krijgen ze een dag of 10 wat in het water tegen paratyfus, tijdens de kweek iets
tegen het geel in het water, en dan nog de jaarlijkse paramyxo enting. Daarnaast krijgen de
overnachters voor een marathonvlucht een geelpil opgestoken.
Vrijdagavond werden inschattingen gemaakt hoe laat of hoe vroeg de duiven konden komen
en beiden waren het erover eens dat het eigenlijk niet heel erg vroeg zou kunnen, dus werd er
rekening gehouden met een aankomst tussen 08:00 en 09:00 uur, maar omdat zij eigenlijk
elke vlucht vanaf 05:00 uur paraat staan, werd afgesproken om gewoon vanaf 05:00 uur klaar
te zitten. Toen Bart-Jan om 05:00 uur aankwam, was zijn vader al bezig om de lichten in het
hok aan te zetten en het elektronische systeem aan te sluiten e.d. We dronken daarna binnen
een kop koffie, want het was toch nog te vroeg en te donker, dus er kon eigenlijk nog geen
duif komen. Tijdens de koffie zagen zij ineens een schim achter hen. Maar een blik naar
buiten, bleek dat onmogelijk was want het was nog te donker en er was ook nog geen duif
gemeld. Een minuut of 10 later toen zij naar buiten liepen bleek die schim wel degelijk de
eerste duif te zijn geweest, want op het schuurdak zat er al een. Na wat roepen, fluiten en
rammelen met een blik voer, kwam er eindelijk beweging in, en vloog ze naar “de keet”, waar
ze eerst op het dak ging zitten, en daarna pas over de antenne liep.
Zij hebben altijd gedacht dat zo'n grote overwinning voor hen niet mogelijk zou zijn en dat
deze overwinningen altijd zijn voor de grote mannen/bekende namen in de duivensport. Maar
zo zie je maar, als je een goed systeem hebt (een goed systeem is niet het systeem van Pietje
of Klaasje omdat hij zo hard vliegt, maar een systeem waar je jezelf prettig bij voelt, en wat
past in de tijd die je hebt voor je duiven), en je hebt het geduld, dat dit voor iedereen mogelijk
is.
Nadat zij in de zomer van 2014 merkten dat ze slaaf werden van hun duiven gaan nadenken
over een nieuw systeem, omdat zowel het nest spel als het (totale) weduwschap niet bij hen
paste. Dat werd puzzelen naar een systeem en hebben dus uit alle traditionele systemen wat
onderdelen gepakt en samengevoegd tot “hun” systeem waarin alles gemakkelijker is. In
2015 zijn zij hiermee begonnen en in dat jaar resulteerde dat gelijk in het 2e kampioenschap
onaangewezen marathon vluchten in de Afdeling 5, wat betekende dat dit systeem wel
degelijk kans van slagen had, ook al werden er vooraf door meerdere mensen vraagtekens bij
gezet. Zij hebben vastgehouden aan dit systeem en op Bordeaux (25-06-2016) werd al een 8e
prijs in de Sector 2, en dan nu deze prachtige overwinning, 1e Nationaal Sector 2 en 1e in de
Sectoren 2, 3 en 4!
Namens fondclub “De Glazen Stad” van harte gefeliciteerd met jullie geweldige overwinning.

