
Albert van het Hoofd grootse overwinnaar op St Vincent in fondclub “de Glazenstad” 

Voor de overwinnaar van deze St Vincent moeten we naar het dorpje Pernis gelegen naast de Shell 
Raffinaderij. Het is de 53 jarige Albert van het Hoofd die hier met zijn duiven op de ZLU-vluchten 
speelt. Albert vliegt met 18 overjarige en 16 jaarlingdoffers. Dit jaar werden er voor het eerst ook 8 
jaarling weduwduivinnen ingezet.  

De winnende duif is de NL10-1662991 deze doffer heeft Albert zelf gekweekt uit een koppel van zijn 
maat Bert Saarloos uit Klaaswaal en in de bloedlijnen zien we beste lijnen van Noël Peiren namelijk 
de “didi”en de “Wonder Peiren”. (Ook in de afstamming van de winnaar van Agen ZLU van Marien 
Orgers komen de “Wondere Peiren” tegen).  De “991” ging als eerst getekende de mand in en heeft 
zijn nominatie waar gemaakt. Nadat de duiven om 06.45 uur in st Vincent waren gelost wist hij 
binnen 24 uur het thuishonk te bereiken en kon hij om 06.00 uur de andere morgen geklokt worden.  
Om 05.45 heeft Albert post gevat bij het hok en zijn twee nog thuis zittende weduwnaars de vrijheid 
gegeven. Als hij zit te genieten van deze twee mannen komt er plots een derde bij die er vanaf 
draaide en naar de klep viel, er ging een schok door Albert heen want hij zag direct dat het de eerst 
getekende van St Vincent was en gelet op het feit dat er slechts een duif op de dag van lossing 
gemeld was betekende dit dat het weleens een vroege duif kon zijn. Nadat de nodige handelingen 
waren verricht werd er contact opgenomen met de meldpost van het inkorfcentrum te Naaldwijk 
waar Albert inkorft. Hij kreeg direct te horen dat hij de eerst gemelde duif alhier was. Dit was een 
mooi bericht en het duurde niet lang of Barend de Koning belde om te feliciteren en vertelde erbij 
dat het een vroege duif was die op dat moment tweede nationaal gemeld stond. Albert heeft hierna 
zijn vader in Numansdorp gebeld met de mededeling dat hij een vroege duif had van St Vincent. 
Vader van het Hoofd is toen gelijk naar Pernis gegaan omdat hij de andere duiven wel thuis wilde 
zien komen. Het is maar goed dat hij gelijk van uit Numansdorp vertrokken is want de ploeg van 
Albert had er zin in op deze St Vincent want het is kwart over acht als derde getekende zich meldt in 
Pernis. Deze duif wint de negende prijs in de fondclub. Om 08.48 meldt de derde duif zich en om 
09.04 is nummer vier ook aanwezig zij winnen respectievelijk de  27e en 31e in de fondclub en dat 
met zes duiven mee is een prestatie van wereldklasse. 

De “991” was als jaarling al de beste van de jaarlingen  3 keer de tweede duif op het hok van de 
dagfond en een mooie prijs op Narbonne. Als 2 en 3 jarige duif was het de eerste duif op het 
hokvanst Vincent. Als vier jarige stond hij vorig jaar ook gepland voor St Vincent maar met het 
inkorven van Agen voelde hij zo goed aan dat hij alsnog als zesde getekende mee ging naar Agen met 
als resultaat een eerste in Zuid Holland West.  Vorig jaar was hij zeven keer de eerste van het hok o.a. 
van Bourges en Ruffec. Dit jaar is hij mee geweest naar Agen en vloog de 223e nationaal. De week 
erna ging hij naar Duffel en was weer de eerste op het hok. Op de maandag erna werd hij ingekorfd 
voor St Vincent met het gekende resultaat. 

Half maart worden hier de duiven gekoppeld en brengen geen jongen groot en na het overbroeden 
gaan ze gelijk op weduwschap. Vanaf de eerste vlucht gaan de duiven wekelijks mee en kregen ze 
twee dagfondvluchten voor ze naar ZLU gaan. Dit jaar heeft Albert op advies van Bert Saarloos de 
duiven één dagfondvlucht gegeven.  

De voeding bestaat hier uit een mengeling van Beijers Koopmans all/in one met 1-3 superdieet van 
Mariman. De laatste dagen voor de inkorving krijgen ze wat extra snoepzaad en pinda´s.  Het 
medische plaatje is vrij simpel gehouden elke week na de vlucht gedurende anderhalve dag B.S. van 



de Weerd en eens in de vier weken een geel pilletje.  De beste motivatie is volgens Albert de 
persoonlijke omgang met je duiven zoals het vechten in de broedbak met de doffers. Het was voor 
Albert een bijzondere zaterdag met veel telefoontjes en aps van vrienden waar hij van heeft genoten. 

 

Albert bij deze nogmaals gefeliciteerd met deze uitslag. 

 

Kees van den Bos   

   

 

    

    


