
Piet de Vogel van Oude Tonge grote overwinnaar Cahors in fondclub “De Glazen Stad” 

Nationaal Cahors 2014 gaat de boeken in als een van de zwaarste van de laatste jaren. Op 

vrijdagmorgen werden de duiven met een no wind gelost en onderweg liepen de temperaturen 

aardig op, kortom het weer waar we als duivenmelker op zitten te wachten. Op een afstand van 862 

km is het de 12-1576254 van Piet de Vogel die ’s avonds om 21.25 uur het hok bereikt en met een 

snelheid van 995 meter de eerste prijs in de fondclub behaalt. De verrassing bij Piet was groot dat er 

onder deze omstandigheden een duif ’s avonds arriveerde. Maar de verrassing werd nog groter want 

diezelfde avond klokt Piet nog vier duiven en daarmee heeft hij er vijf bij de eerste tien in de 

fondclub.  Het waren bij Piet niet zomaar duiven die hij mee had.  Zijn eerste duif is een nieuweling 

op de overnacht en dit is een kruising Beer x Paarsborst/Hulk lijn. Als je met zo’n nieuweling begint 

zeg ik petje af. Bij de eerste duiven van Piet zitten ook de Neo Beer die al eerder een tweede 

Bordeaux Agen ZLU won en de Zwarte As 669, beste ZLU duif in 2012 van Noord en Zuid Holland. De 

andere morgen dendert de De Vogel trein gewoon verder en alle tien gezette duiven vliegen prijs.  

Op prijs 169 van de 840 duiven gaat bij Piet het klepje dicht. Hier doe je het voor zijn Piet z’n 

woorden. Maar hoe doe je dat dan? Ten eerste trachten duiven te kweken die het vermogen hebben 

om op een dag zulke afstanden te overbruggen. Daarnaast is  een goede verzorging belangrijk. Bij 

Piet betekend een goede verzorging onder meer. Zet op de medicijn pot VERGIF en gebruik het 

alleen op doktersadvies. Wat veel belangrijker is volgens Piet. Geef je duiven voldoende brandstof 

mee. Bij Piet gebeurt dit door hij bijvoeren van de Toppigeons PE korrel. Deze korrel van natuurlijke 

stoffen stelt de duiven in staat om het voedsel beter op te nemen en daarnaast herstellen de duiven 

na een vlucht beter. Naast deze korrel wordt er gebruik gemaakt van de natuurproducten van Ferdy 

van de Zande en Brokamp. Naast goed kweken en voeding is het ook van belang dat je een planning 

maakt. Bij Piet wordt er per vlucht een afdeling gespeeld en deze worden dan ook naar de vlucht 

toegebracht. Zo werden de duiven voor Cahors en die van Pau, wat op dezelfde dag werd gespeeld, 

half maart gekoppeld en na het groot brengen van de jongen werden zij op weduwschap gebracht. 

Ter voorbereiding werden de duiven in het eigen inkorfcentrum gespeeld. De weduw mannen kregen 

ca 2.000 kilometer te verwerken met o.a. Bourges en de duivinnen hadden voor het eerste echte 

werk ca 1.500 kilometer met o.a. Sense onder de vleugels. Dat de hele afdeling goed op pijl was 

gebracht blijkt wel als we naar Pau kijken want van de acht gezette duiven wisten er zeven prijs te 

vliegen.  Een leuke anekdote  bij het harde  vliegen van Piet  hoorde ik van een van de medeletters bij 

Piet. Piet was in de week voor Cahors door zijn rug gegaan en kon vanwege de pijn niet veel doen, 

maar na het vallen van de eerste duif liep hij al iets soepeler en hoe meer duiven er kwamen hoe 

sneller Piet liep. Ook bij het afslaan was Piet een stuk soepeler dan bij het inkorven. Zo zie je maar 

duivensport een gezonde hobby.  Piet nogmaals gefeliciteerd met dit schitterende weekend en wie 

weet mag ik nog een keer langskomen voor een verhaal. 

 

Kees van den Bos  

 


