
Aad Benschop wint met ruime voorsprong de slotvlucht 2016 vanuit          

     Bergerac 

 

De duivin met ringnummer 2013-1177708 pakt de hoofdprijs met een voorsprong van bijna 

100 mtr pm in dit concours van 774 duiven en in de afdeling 5 wordt de 2e prijs gevlogen van 

2.968 duiven. Een prachtige prestatie!  

Aad Benschop, 53 jaar, houdt vanaf 1975 duiven. Hij is in aanraking gekomen met de duivensport 

omdat zijn vader ook deze hobby beoefende en in 1976 is hij samen met zijn vader onder de naam     

L. Benschop en Zn, gestart. Later is dit Comb. Benschop geworden. 

Zij altijd lid geweest van PV “De Witpen” in Zoetermeer en hebben alle jaren programma gespeeld. 

Aad is in 1987 getrouwd en in Zoeterwoude gaan wonen en lid geworden bij PV “De Kerkduif”, en 

ook daar de eerste jaren programma gespeeld. Aangezien hij destijds chauffeur was in het 

groentetransport en onregelmatige werktijden had is hij in 2000 gestart met de overnachtfond. 

Begonnen met enkele late jongen van Jan van der Zwet uit Zoeterwoude en via een opgevangen duif in 

contact gekomen met J.H. Lankheet uit Amersfoort waar hij ook nog 8 jonge duiven heeft gekregen 

van het soort Gebr. Frenken.  Zijn vader had in 1996 een doffer opgevangen van het Aardensoort en 

die werd gekoppeld met een duivin van Gebr. Vroegindeweij via Jan van der Zwet. Hieruit zijn veel 

bruikbare duiven gekweekt en de nakweek daarvan is nog in veel duiven aanwezig. 

In 2007 en 2009 heeft hij enkele duiven aangeschaft bij Jan Broersma uit Roodeschool, dit zijn 

hoofdzakelijk Kiekebelt duiven, ook de vader van de winnares is een zo’n Kiekebelt duif. 

Via een ruiling met Bernard en Bart-Jan v/d Bosch heeft Aad een aantal duiven uit hun basislijn en 

door een bon heb ik de moeder van de winnares op het hok gekregen. 

Sinds een aantal jaren heeft hij ook een zeer goed contact met Arie Meerkerk uit Geervliet, zij ruilen  

elk jaar wat duiven.  

De hoofdzaak is hier overnachtfond en wel de middaglossing met af en toe een uitstapje naar een ZLU 

vlucht, alles wordt op nest gespeelt, hoofdzakelijk door de beperkte ruimte. 

De winnende duif is een nakomeling van de koppeling Kiekebelt x v/d Bosch, het is een donkere 

witpen duivin. Deze duivin is hij als jaarling verspeelt van Bourges, kreeg haar opgegeven, en wat 

bleek ze zat in een centraal hok in Zevenhuizen (Z-H). Bijna om de hoek! Datzelfde jaar vloog ze nog 

Nationaal een 41e vanuit Cahors en 88e op Limoges. In 2015 is ze 1 keer gespeeld en had ze een 

staartprijs vanuit Tarbes. 2015 Was voor Aad toch al een lastig jaar, hij kreeg de gang er niet in bij de 

duiven. 

In 2016 is ze gespeeld op Bordeaux en vloog ze een 5e teletekst, haar 2de  vlucht was Bergerac en 

hierop speelde ze een 2e teletekst, allebei de keren werd ze ingekorfd op een jong van 8 a 9 dagen. 

Dit jaar heeft hij nieuwe broedhokken, kiep/kantel, en Aad wilde de duiven op tijd broedhok vast 

hebben. Daarom begin maart gekoppeld en 2 keer op eieren gekomen voordat ze op stand werden 

gebracht voor hun eerste overnachtvlucht. Zij hebben dus geen jongen groot gebracht.                       

De duiven worden ingespeeld op de vitesse en midfond zoveel als mogelijk, ook 2 nachten mand. 

Het voer is van Ronnie v Tilburg, vlieg en kweek gemengd met Versele Lage Champion Plus.                          

In het begin van de week wordt 25 % gerst toegevoegd en 4 a 5 dagen voor inkorving krijgen ze 

vetrijk van Brians top ook via Van Tilburg, snoepzaad, onkruidzaad, hennep en P40. Verder elke dag 

vers grit met allerlei van de Patagoon. Het voeren gebeurt gewoon op gevoel  en is niet niet afgepast. 

Medisch niets bijzonders, enting tegen paramixo, 2 weken voor de eerste overnachting iets tegen het 

geel en indien nodig iets tegen de koppen en sinds de laatste 2 jaar een drinkwater kuur tegen 

paratyfus.Verder dit jaar voor het eerst TKK van Backs.  



Het bijzondere aan deze duivin is dat ze regelmatig alleen vliegt, zo ook de zondag voor het inkorven 

van Bergerac. Er was een uitgestelde vlucht, rond 09.45 de oude nog even uitlaten en na 45 minuten 

was alles binnen behalve de 708, na een uur nog niet terug, rond kwart over 11 komen 4 duiven over 

gevlogen en schiet er een duif verderop van een plat dak af, dit was zeker de 708, ik denk ze zal zo wel 

binnen komen maar ze kwam pas om kwart over 12 weer aangevlogen en naar binnen. 

Dit jaar zijn voor elke vlucht de duiven, indien mogelijk, 4 dagen voor inkorven elke dag gelapt op een 

afstand van maximaal 15 km. 

Hij geniet elke dag van zijn duiven, zelfs als de prestaties wat minder zijn, ook de contacten in en 

buiten de club vindt ik belangrijk. Hij korft zijn duiven voor de overnachting in bij de Fondclub  Groot 

Rotterdam in het clubgebouw van de Vrijheid in Bergschenhoek, alles is hier prima geregeld. 

Aad van harte proficiat met deze mooie overwinning. 

 

 

 

 




