
Bergerac 2019 overwinning voor Albert van het Hoofd met zijn 

‘’LADY ARROW’’ 
 

       

 

De laatste NPO vlucht dit jaar, vanuit Bergerac, is een prooi geworden voor Albert van het Hoofd uit 
Pernis. Het was zijn blauwwitpen duivin, de NL2016-1510492, die zich op zaterdagochtend  
3 augustus om 7.59 uur meldde aan de Pastoriedijk in Pernis. Daarmee won zij de 1ste in onze 
Fondclub de Glazenstad en de 2de NATIONAAL Sector 2. Tevens was zij ook de 8ste van 24043 duiven 
die in heel Nederland op Bergerac waren ingekorfd.  
Zij vloog eerder dit seizoen al de 2de in onze Fondclub en de 8ste NATIONAAL vanuit Bordeaux Sector 
2, dus twee pure kopprijzen in een seizoen. We kunnen haar dus rustig een goudklompje noemen.  
 
Na deze prestaties heeft Albert haar de prachtige naam ‘’LADY ARROW’’ gegeven. Zij heeft haar 
naam mede te danken aan haar vader die de naam ‘’THE BLEU ARROW’’ heeft. Deze doffer van 2010 
is een topvlieger op het hok van Albert geweest, met o.a. een 2de NATIONAAL St. Vincent ZLU in 
2015, en bewijst nu ook zijn waarde als kweker.  
Deze doffer is van het soort van Bert & Arie Saarloos uit Klaaswaal en stamt uit hun Noël Peiren 
duiven. Moeder van ‘’LADY ARROW’’ is een duivin van Arie van de Berg uit Spijkenisse. Deze is van 
het soort van de Gebr. Hagens uit Achthuizen. Uit deze duivin zijn al meer goede gekomen bij Albert.  
     
‘’LADY ARROW’’ is ingekorfd op jongen van 7 dagen. Zij heeft de laatste twee dagen voor de 
inkorving alleen voor haar jongen moeten zorgen. Albert had namelijk haar doffer weggehaald omdat 
die alweer begon te drijven. Dit moet haar extra gemotiveerd hebben.  



Jongen van 7 dagen lijken trouwens de ideale neststand te zijn voor haar want dit was ook de stand 
waarop zij haar 8ste NATIONAAL op Bordeaux vloog. In 2018 vloog zij op haar eerste overnachtvlucht, 
de loodzware Periqueux, prijs. Dus op dit moment staat de teller voor haar op 3 uit 3.  
Als voorbereiding is zij dit seizoen vanaf het begin de mand in gegaan en was de zeer slecht verlopen 
dagfond vlucht vanuit Vierzon, haar laatste. Van deze Vierzon kwam zij pas de andere ochtend, om 
5.43 thuis, en was daarmee Alberts derde duif en de eerste in de vereniging die ochtend. Dat ze zo 
vroeg in de ochtend thuiskwam was voor Albert een goed teken. 
 
Ik heb de eer gehad om dit goudklompje even in de handen te mogen hebben. Het is een niet al te 
groot duivinnetje wat atletisch gebouwd is en waarbij je haar fijne spieren goed kunt voelen. Ook 
heeft zij mooie, lange slagpennen en een pienter kopje.  
 
In 2018 was Albert met de prestaties van de nestduiven niet tevreden en heeft het hokje waar de  
7 nestkoppels zitten, veranderd. De ramen zijn dicht gemaakt en het plafond waar hij windbreekgaas 
in had gemaakt, weer open. Hierdoor is het klimaat op het hok flink verbeterd. Gezien de prestaties 
is dat een goede zet van Albert geweest.    
Albert beschikt over drie hokken, een voor de jonge duiven met twee afdelingen, een hok met twee 
afdelingen waarvan één voor de nestduiven en één voor de kwekers. Verder beschikt Albert nog over 
een hok voor de weduwnaars en weduw duivinnen. De meeste hokken hebben een dicht plafond en 
windbreekgaas in de ramen. Alleen het nestduivenhok is hierop een uitzondering. 
Hoewel Albert ruimte genoeg heeft, speelt hij niet met heel veel duiven. Dit jaar beschikte hij over 
ca. 25 oude duiven om mee te spelen. Deze werden in totaal 47 keer op de grote fond ingekorfd en 
wonnen 24 prijzen. De duiven werden dit jaar half februari gekoppeld en kregen op eieren van 10 
dagen een geelkuur met BS van De Weerd. Volgens Albert moet dit gewoon goed spul zijn.  
Tijdens het seizoen kregen de duiven af toe nog een keer BS. Bij de kwekers en de jonge duiven ging 
regelmatig Bio Lugecol in het drinkwater om problemen met de spijsvertering te voorkomen.   
 
Bij de verzorging krijgt Albert hulp van zijn vrouw Ofelia en ook zijn vader Bertus komt regelmatig uit 
Numansdorp rijden om hand en spandiensten te verrichten. Hij is er uiteraard ook bij als de duiven 
thuiskomen. Je zou dus bijna over ‘’Team van het Hoofd’’ kunnen spreken.  
Inmiddels heeft Albert, op zijn riante perceel aan de Pastoriedijk, een nieuw huis laten bouwen zodat 
alles binnen handbereik is en wat de verzorging van de duiven makkelijker maakt en zeker ten goede 
zal komen. Verder heeft Albert in 2018 bij Ad Pegels duiven aangeschaft om zijn stam te versterken. 
Maar of dat gaat lukken, moet nog worden bewezen.  
Met de prestaties van dit seizoen kan Albert dus met een gerust hart aan 2020 beginnen. 
 
Ofelia en Albert nogmaals gefeliciteerd met jullie prachtige prestaties dit jaar. 
 
Ton van Lier  
 
 


