Wout van Nederpelt Keizerkampioen fondclub “De Glazen Stad”

Ook dit jaar moeten we naar de Hoekse Waard om de keizerkampioen te bezoeken, was het vorig
jaar AP Overwater uit Strijen die met de hoogste eer ging strijken is het nu Wout van Nederpelt uit
Klaaswaal die de hoogste eer binnen de Fondclub binnen haalt. Op alle vluchten werd ingekorfd en
ook prijs gevlogen. Totaal werden er op de dertien vluchten 89 duiven gespeeld waarvan er 41 prijs
wisten te vliegen. In de kampioenschappen zien we dat Wout op de overnacht onaangewezen 17e en
aangewezen 8e is geworden en op de superfond is hij onaangewezen 9e en aangewezen 2e
geworden. Om te zien hoe hij zijn punten heeft verzameld kijken we even terug op de vluchten. Op
Agen begint hij op prijs 42 en binnen vijf minuten zijn er 3 van de 6 thuis en is zijn tweede duif de
eerst getekende. Op St Vincent begint hij op prijs 34 met de tweede getekende en 2 van de 6 in de
prijzen. Op Cahors gaan er drie mee en de tweede getekende wint prijs 128. Op Pau gaan er vijf mee
en op deze slecht verlopen vlucht weet alleen de eerst getekende prijs te vliegen en wel de 42e . Op
Agen ZLU werden twaalf duiven gezet waarvan er vijf prijs vlogen te beginnen met de 31e en op prijs
102 was de tweede getekende er. Op Bergerac wisten drie van de veertien gezette duiven prijs te
vliegen en werd er geen getekende gepakt. Op Barcelona ging het fantastisch te beginnen op prijs 10
met de tweede getekende en alle vier de gezette duiven wonnen prijs. St Vincent ZLU drie van de vier
prijs te beginnen met de 46e en op prijs 70 de tweede getekende. Op Tarbes werden twee duiven
gespeeld en de tweede getekende pakt prijs 24. Op Marseille werden vier duiven gespeeld en met de
tweede getekende wordt net naast de hoofdprijs gepakt en moet Wout genoegen nemen met prijs
twee waarna nog twee duiven prijs pakken. Op Cahors worden 18 duiven gespeeld waarvan er 7 prijs
vliegen ook op deze vlucht is het de tweede getekende die een tweede plaats binnen haalt. Op
Narbonne is het weer drie van de vier te beginnen met de 24e en de tweede getekende pakt als
tweede duif de 52e. Op de laatste vlucht Perpignan weten vijf van de zeven duiven prijs te vliegen te
beginnen met de 7e en de eerst getekende volgt op prijs 21. Voor de verzorging heeft Wout veel hulp
van Joop Hitzerd. Omdat Wout als vrachtwagenchauffeur al vroeg op pad moet is dit een welkome
versterking . ’S morgens ca 05.30 uur laat Wout de 52 weduwnaars los en gaat hij naar zijn werk. Om
07.00 uur komt Joop die de mannen er in roept en ze de nodige verzorging geeft om daarna de rest
van de duiven te verzorgen. Joop is dan de gehele morgen bezig geweest. In het seizoen gaan de
weduwnaars van 18.00 tot 19.00 uur naar buiten meestal doet Wout dit zelf maar mocht hij niet op
tijd thuis kunnen zijn dan wordt Joop gebeld en neemt hij ook deze taak op zich. De duiven worden
hier naar de vlucht toe opgevoerd en daarom worden ze in het seizoen ieder in zijn bak gevoerd.
Naarmate de vlucht nadert wordt het voer vetrijker. Vanaf drie dagen voor de vlucht worden er enkel
pinda’s per dag gegeven. Tijdens het seizoen wordt er om de vier weken een geelkuurtje gegeven en
indien nodig iets tegen de ornithose. De weduwnaars gaan vanaf de eerste vlucht allemaal, indien
het weer goed is, mee tot en met de eerste dagfondvlucht. Al vanaf de eerste vlucht wordt er
getoond, bij thuiskomst mogen de echtelieden een uurtje bij elkaar blijven op de dagfond wat langer
en bij thuiskomst van een overnacht of ZLU vlucht mogen ze tot de andere middag bij elkaar blijven
in een gesloten bak. De jaarlingen worden in principe twee maal op de fond gespeeld terwijl de
oudere veelal drie maal mee mogen. In de prijs vliegers zien we voornamelijk de lijnen van “The
Master” soort August Damen, de Messie lijn uit het oude soort van Pa van Nederpelt in samen kweek
met Arjo Jonas en de Beppie lijn soort Wim Muller. Ook al ben je keizerkampioen betekend dit niet
dat je stil moet blijven zitten, daarom kweekt Wout voor de toekomst samen met Ad Pegels uit
Numansdorp. Ook een liefhebber die we regelmatig in de kop van de uitslag zien.
Met Wout van Nederpelt hebben we in 2015 een waardige opvolger in de rij der keizerkampioenen.
Wout namens alle leden van harte gefeliciteerd.
Kees van den Bos

