
Winnaar fondclub “De Glazen Stad” 

St. Vincent 

Ad Pegels, Numansdorp 

St. Vincent wordt door velen toch wel gezien als de Koninginnerit in de Tour de France. De 

vlucht waar je eeuwige roem op kunt halen, de vlucht waar jaren later nog over wordt 

gepraat in de club en de vlucht die bijna iedere editie weer zorgt voor slachtoffers. St. 

Vincent is niet de vlucht waar je zomaar wat duiven op moet proberen, want dan loopt het 

verkeerd af. Ad Pegels realiseerde zich dit absoluut en wist 4 duiven klaar te maken voor 

deze schitterende vlucht. Met zijn eerste getekende wint hij St. Vincent nipt en met 3 duiven 

in de prijzen tegen 723 duiven, zal dit een weekend zijn om nooit te vergeten.  

Systeem 

Ad heeft ongeveer 70 vliegduiven en voor iedere vlucht wordt er een groepje klaar gemaakt 

die het moeten gaan doen op de vluchten. Er wordt alleen maar met doffers gespeeld en 

voordat deze ingekorft worden, wordt alleen de broedschotel omgedraaid.  

De duiven gaan direct vanaf de eerste vluchten mee in de mand en zo krijgen de duiven de 

benodigde conditie om aan de fondvluchten deel te nemen. Er wordt in het voorjaar niets 

gedaan om de duiven uit vorm te houden. Het spel met verlichten en verduisteren wordt 

door Ad niet toegepast en is ook helemaal niet nodig om topprestaties te leveren.  

De duiven worden in de eerste week van maart gekoppeld en brengen dan allemaal 1 jong 

groot. Hierdoor wordt er niet teveel van de duiven gevraagd en kan er optimaal gewerkt 

worden aan de conditie van de duif.  

De duiven worden eenmaal per dag schoon gemaakt, maar hier zal het echt allemaal niet in 

zitten. Het enige dat echt belangrijk is, is goede duiven zien te krijgen. De afgelopen jaren 

kwamen er wat versterkingen en daarmee zijn de prestaties ook omhoog geschoten.  

Voeding 

Het voeren wordt erg simpel gehouden in Numansdorp. In het begin van het seizoen wordt 

er gevoerd met de lepel. Zo krijgen de duiven altijd voldoende, maar nooit teveel. Op de 

korte vluchten wordt er licht gevoerd in het begin en later in de week steeds zwaarder. Als 

eenmaal het volle fondseizoen aan de gang is, dan wordt er altijd goed gevoerd. De duiven 

mogen niets tekort komen, want dan ben je gezien op de overnachtfond.  

Bijproducten 



De duiven krijgen altijd vers grit, mineralen en krijgen sedochol over het voer. Vlietabo is ook 

een product dat de duiven krijgen en dat is een product op basis van druivensuikers en 

vitaminen. Verder is het zaak om alles zo simpel mogelijk te houden. 

Medisch 

De duiven krijgen alle verplichte entingen en op eieren wordt er 7 dagen gekuurd tegen het 

geel. Indien nodig wordt deze kuur herhaald, maar dat is praktisch nooit nodig. De duiven 

krijgen de dag voor inkorven een product voor de luchtwegen, zodat Ad zeker weet dat de 

duiven schoon de mand in gaan. Bij thuiskomst krijgen de duiven altijd B.S. in het water en 

dit is om te zorgen dat een eventuele mandbesmetting direct verholpen wordt.  

Hok 

Ad heeft een prachtig hok van ongeveer 15 meter. Het hok staat op het zuiden en heeft een 

zadeldak met dakpannen. In het dak zijn lichtpannen en hierdoor kan dit naar wens geregeld 

worden. De schuiven staan ongeveer een meter open, waardoor er voldoende zuurstof naar 

binnen komt. Het hok is zelf gebouwd en de duiven blijven er altijd goed gezond op.  

Duiven 

De duiven die het mooie weer maken in Numandsdorp zijn van Arjan Beens. In 2008 werden 

hier eitjes gehaald en hier is Ad ongelofelijk goed mee geslaagd. Ook zijn in heel veel duiven 

de lijnen van Batenburg terug te vinden en Bakker Barendrecht is nog een lijn die enorm 

goed pakt.  

De winnende duif was vorig jaar ook al de eerste op de loodzware Tarbes. Ad had daarom 

heel veel vertrouwen in deze duif en hierdoor ging hij als nummer 1 de mand in. Het 

vertrouwen werd uitbetaald en zorgde voor de overwinning.  

Patrick Noorman 

 




