Hans Hokke wint de eerste van Perpignan
Meerdere Jaren speelde Hans samen met Jan Sturris onder de combinatie Hokke Sturris tot in 2014
Klaas Sturris zich hierbij aansloot. In 2016 werd de combinatie ontbonden en is Hans zelfstandig
verder gegaan en vinden we hem onder de naam Joh Hokke terug in de uitslag. De combinatie Hokke
Sturris had al heel wat mooie prestaties neer gezet zo werden zij o.a. 4 keer Marathonkompioen van
het toenmalige samenspel Goeree-Overflakkee. Voor onze fondclub mocht ik in 2014 ook al een
bezoek brengen en dat in verband met de overwinning op Tarbes. Hans heeft twaalfmeter vlieghok
ter beschikking en hierop wordt met 34 doffers het klassieke weduwschap gespeeld. De duiven
worden de derde week van maart gekoppeld en brengen dan elk één jong groot. De jaarlingen gaan
vanaf de eerste vlucht elke week mee terwijl de ouden bij Peronne instappen. Tot en met de eerste
dagfond vlucht gaat dan alles mee. De oude worden drie maal op de overnacht gespeeld en de
jaarlingen gaan twee keer mee. Zo is het dus ook gegaan met de hoofdrolspeler van deze vlucht de
Nl16-1513705 “Stan” . Als jaarling is hij twee keer mee geweest maar wist zich niet in de prijzen te
klasseren, ondanks dat mocht hij gelet op zijn bouw, uitstraling en afstamming toch blijven. Dat hans
dit niet verkeerd ingeschat heeft blijkt wel want op zijn eerste vlucht Bordeaux NPO wint hij de 203e
nationaal. Van zijn tweede missie kwam hij gehavend thuis en nu Perpignan gaat hij met de
hoofdprijs in de Glazenstad aan de haal tevens goed voor de 10e nationaal. Voor dit laatste weekend
had Hans 16 duiven op het programma staan te weten 12 voor Cahors (wat later Perigueux
geworden is) en 4 voor Perpignan. Op maandag werden de duiven voor Perpignan gepakt en terwijl
hij eigenlijk voor Cahors gepland was mocht de “705”mee naar Perpignan. Op zaterdagmorgen heeft
Hans al vroeg post gevat bij het hok omdat er van zowel Perpignan als Perigueux duiven onderweg
waren. Het is ca 10.30 uur en bij Hans is er nog weinig bekend over de aankomsten van deze vluchten
als er een duif aankomt steken. Het is de “705” die om 10.35 uur het systeem laat piepen. Nadat
Hans de tijd genoteerd heeft gaat hij de meldpost bellen met de mededeling dat hij een duif heeft
maar door de consternatie van een vroege duif wist hij niet meer op welke vlucht hij hem ingekorfd
had. Marlien van de meldpost wist de oplossing en zei geef de gegevens maar dan kijk ik wel op de
inkorflijst en dan bel ik je wel even terug. Nadat Marlien vastgesteld had dat de “705” op Perpignan
was gezet heeft zij hem gemeld bij de ZLU en bleek het op dat moment de 7e gemelde te zijn. Marlien
heeft Hans gebeld en gezegd dat het van Perpignan was en dat hij de 7e gemelde was waarop Hans
verbouwereerd reageerde “Dan moet ik nog om een bokaal ook”. Zoals ik al schreef wordt hier het
klassieke weduwschap gepeeld. Ook de verzorging gaat op de klassieke wijze zo krijgen de duiven in
het stille seizoen een mengeling van 50% standaard voer en 50% gerst. Tijdens het vliegseizoen staat
weduwnaarsmengeling van Mariman op het programma en dit de gehele week. Niks geen poespas
van opvoeren en dergelijke. Het medische plaatje is ook kort tijdens het broeden een geelkuurtje en
meer niet. Hans bij deze nogmaals gefeliciteerd.
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