
Aad van Bergenhenegouwen boekt weer een prachtige 

overwinning in fondclub “De Glazen Stad” nu vanuit Pau. 

 

De 311 in concours staande duiven werden vrijdag om 06.45 uur gelost met weer een noord 

noordwesten wind, maar op de vlieglijn verder mooi en open weer. 

Het beloofde dus een pittige vlucht de worden en de verwachting was dat het zaterdag nog 

wel even zou duren voordat de eerste duiven zich zouden melden. 

De overwinnaar met ringnummer 2010-5020563 dacht daar kennelijk heel anders over en 

deze weduwnaar werd om 06.08.40 uur geklokt. Met een hoge snelheid kwam hij vanuit het 

oosten aanstormen en Aad was bang dat hij tegen het raam van zijn duivenhok zou vliegen! 

Vroeg op de dag aankomen zit kennelijk in zijn genen, Pau 2012 om 06.00 uur, Marseille 

2012 om 07.49 uur en hiermee overwinnaar in de fondclub en 4
e
 Nationaal en nu dit jaar de 3

e
 

Nationaal! De weduwnaar is als laat jong verkregen van de gebr. Vollebregt, Team 

Vollebregt, Wassenaar en gaat sinds zijn overwinning op Marseille door het leven als 

“De Gebroeders”. 

 

Zoals bekend is Aad al jaren voorzitter van onze fondclub en wij hopen dat hij dit nog jaren 

zal blijven. Hij is gepensioneerd en inmiddels 64 jaar, is lid van PV “De Gevleugelde 

Vrienden” in Poeldijk met 35 leden vallend onder afdeling 12 “De Kuststrook”. 

Hij heeft zich al jaren gespecialiseerd op de grote fond en heeft vanaf zijn 12
e
 jaar al duiven. 

Nationaal heeft hij al vele successen behaald waaronder een 1
e
, 2x een 3

e
, 4

e
, 6

e
, 8

e
, 10

e
 enz. 

Voor Generale Kampioenschappen speelt hij niet, het gaat hem er vooral om mooie uitslagen 

te maken en dat lukt uitstekend. 3 jaar geleden is op advies van Bennie van Dijk het hok 

aangepast en sindsdien zijn de prestaties aanmerkelijk gestegen. 

Sinds 4 jaar wordt er totaal weduwschap gespeeld maar hij overweegt om hiermee te stoppen 

wegens het vaak onderling paren van de duivinnen doordat deze voor de vlucht moeten 

worden opgevoerd.. 

Als voorbereiding op de marathonvluchten worden de duiven vanaf de eerste vlucht 

meegegeven zodat als de weersvoorspelling minder is dat hij gemakkelijk een vlucht kan 

overslaan. Voor de vlucht worden de duivinnen niet getoond, medio maart wordt er 

gekoppeld en na 10 dagen eieren gaan de duiven op weduwschap. 

(“Geeft voor de koppels en de baas veel rust”) 



Gevoerd wordt de grote fond mengeling van onze sponsor De Zwarte Vogel, regelmatig grit 

en roodsteen, op zaterdag en woensdag vitaminen en wat zuur in het water en op zondag altijd 

een bad in het hok zodat hij de vloer extra goed kan schoonmaken. Verder worden er alleen 

late jongen gekweekt. 

Hoofzakelijk heeft Aad duiven van Team Vollebregt, Pedro Burger uit de “Pinkeltje” lijn, 

Piet van der Marel en Barend de Koning. 

 

Het totale hokbestand bestaat 27 koppels waarvan 13 koppels jaarlingen en 3 kweekkoppels.  

Jaarlijks krijgen de duiven een paratyfus kuur+enting, de paramixo enting en een enting tegen 

de pokken. 

 

Hij hoopt dat de mede liefhebbers plezier blijven houden in de sport, ook al gaat het soms wel 

eens wat minder, en voor wat betreft Zuid Holland hoopt hij dat de “bobo’s” het nu eindelijk 

eens gaan worden over 1 afdeling. 

 

Wij hebben te maken met een heel gedreven liefhebber die weet wat topsport is en ik ben 

ervan overtuigd dat Aad in de (nabije?) toekomst vaker van zich zal laten spreken. 

 

Gé van der Ploeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




