Pronk Leo

2e internationaal tegen 16.442 duiven en
1e internationaal jaarlingen - 2008
Op een snikhete dag begin juli ging ik op bezoek bij Leo Pronk in Breezand.
Breezand is een dorp, dat behoort bij de gemeente Anna Paulowna en is gelegen in
een belangrijk tuinbouwgebied in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

De aankomst
Leo had voor de overnachtingsvlucht 29 jaarlingen en 45 tweejaarsen (late jongen van
2006) ingekorfd. De duiven werden in Bordeaux gelost om 07.00 uur. Leo had gehoord dat
er rond 18.00 uur in Zeeland en duif was gevallen. Op grond daarvan verwachtte hij zelf
tussen 20.00 en 21.00 uur de eerste duiven. Om 19.23 uur belde Wim Schaddé uit Rijnsburg
(ca. 100 kilometer korter dan Breezand) op, dat hij een duif had geconstateerd om 19.19
uur. Terwijl Leo hem feliciteerde zag hij over de kassen twee duiven aankomen en die

vielen op de nok van het duivenhok. Het was een jaarling en de andere duif was een
vreemd jong. De jaarling ging klapwiekend achter deze vreemde jonge duif aan. Kennelijk
had hij nog energie over, want hij bleef maar achter de jonge duif aan drijven. Leo heeft
de twee toen maar opgejaagd, waardoor het jong afdroop en de jaarling even later viel en
naar binnenging. Deze jaarling was de 07-NL-1686475 en hij werd geconstateerd om
19.27.21 uur.
Hij behaalde op de ruim 974 kilometer een gemiddelde snelheid van 1303,380 meter per
minuut. Leo meldde de duif bij Frits Duin in Amsterdam en die wist te vertellen, dat
Martijn Groot om 19.02 uur had geconstateerd. Leo verzoende zich al met een tweede
plaats. Omstreeks 22.45 uur belde mevrouw Duin met de mededeling, dat Leo de 1e
nationaal speelde.
De volgende morgen kreeg Leo vanuit België de felicitaties met het behalen de
internationale overwinning op Bordeaux jaarduiven. Daarna begon het gebruikelijke circus:
telefoontjes, felicitaties, bezoek en heel veel bloemen.
De liefhebber
Leo is 51 jaar en heeft een timmerbedrijf, dat gericht is op alles wat met de duivensport
heeft te maken. Daarnaast heeft Leo ook nog een eigen kweekcentrum. Vroeger was Leo
een verdienstelijke voetballer op een redelijk hoog niveau. Na zijn voetballoopbaan legde
hij zich toe op het kweken van wildzangvogels, maar in 1982 begon hij in Den Helder met
postduiven. Dat hij postduiven ging houden was niet helemaal vreemd, want zijn moeder
had ook postduiven en nu heeft ze als tachtigjarige nog steeds postduiven. Zij was op de
overnachtvluchten de te kloppen vrouw in Den Helder en omgeving.
Sinds 1990 woont de familie Pronk aan de Balgweg in Breezand. Leo is lid van de Wieringer
Expresse, een vereniging met 21 vliegende leden. De verzorging van de duiven doet Leo in
zijn eentje.
In 2006 schakelde Leo over van programmaspeler naar het alleen nog maar spelen van de
overnachtvluchten. Hij had direct een super jaar en won de Pyreneëncup.
De winnaar
De winnaar van internationaal Bordeaux 2008 is een fijn gebouwde blauwe doffer met het
ringnummer 07-NL-1686475. De "475"werd gekweekt uit de "Witkop" en de "Manke". De
Witkop vloog zelf onder andere 88e nationaal Bordeaux tegen 4.220 duiven, 122e nationaal
Dax tegen 3.260 duiven en 384e internationaal Dax tegen 11.517 duiven. In de stamboom is
te zien, dat veel in de familie is teruggekweekt.
De "475" werd als jaarling gespeeld net alsof het een jonge duif was. Hij werd ook gespeeld
vanaf het hok waar hij als jonge duif zat. Op dinsdag voor de inkorving kreeg hij een
schotel en een duivin.

Het hok
Leo heeft een hok van 25 meter, dat verdeeld is in 10 afdelingen. Het hok staat met de
voorzijde op het zuidoosten gericht. De hokken worden dagelijks schoongemaakt. De
hokken zijn allemaal voorzien van een door Leo zelf ontwikkelde vloerverwarming (weinig
stroom en toch een hoog rendement), die is aangesloten op een hygrostaat. De hygrostaat
is ingesteld tussen de 60 en 65 %, want het hok hoeft niet verwarmd te worden, maar dient
wel droog te zijn.

Hokopbouw
De stam van Leo is voornamelijk opgebouwd met duiven uit de stamduif "955" de "oude
Kuijpersdoffer" (een kruising Kuijpers x van Wanroy). Deze doffer vloog bij heet weer en
Noordoosten wind een 1e prijs van Bergerac en toen hij van Tarbes ook een 1e vloog, werd
de "955" op het kweekhok geplaatst. Een goede zet, want al liefst 10 - 15 kinderen van
hem hebben al op teletekst gestaan. Daarnaast zijn er ook de duiven van Nico
Volkens (soort Sam de Jong). De nestmaat van de "955", de "954" werd gespeeld bij Ad
Jillings in Den Helder en die vloog ermee zowel op de eendaagse als op St. Vincent mee in
de kop van de uitslag. Als Leo wat nieuws aanschaft dan zijn het bij voorkeur jonge duiven
uit bewezen duiven. De voorkeur van Leo gaat uit naar de overnachtvluchten van de ZLU
met de ochtendlossingen, want daarbij komt het het meest aan op de kwaliteit van de
duif. Als er gepiekt moet worden dan doet Leo dit het liefste op Perpignan. Al twee jaar
speelt hij super op deze vlucht, zoals 5 van de 6 duiven in de kop van de uitslag, met de
opmerking dat de zesde duif zwaar gewond thuis kwam.
Kweken
Leo heeft op dit moment 18 koppels kwekers. Eerder waren dat er ongeveer 30, maar hij is
dat bestand iets aan het inkrimpen. Als de duiven bestemd zijn om mee te vliegen, dan
past hij het liefste kruisingen toe, maar als Leo kweekduiven wil kweken, dan wordt de
inteelt niet geschuwd. De kwekers worden gekoppeld tussen Kerst en Nieuwjaar in verband
met de voorjaarsbeurs.
De vliegduiven worden eind maart gekoppeld. Leo kweekt ongeveer 40 vroege jongen en
ongeveer 100 late jongen, die niet worden opgeleerd in hun geboortejaar.
Vliegsysteem
Hier worden zowat alle spelsystemen gehanteerd: nestspel, weduwschap, jaarlingen vanaf
het jonge duivenhok. De beste neststanden vindt Leo: jongen van 3 tot 4 dagen en 10 tot
12 dagen broeden. Als voorbereiding op de overnachtvluchten worden de duiven heel veel
gespeeld: bijna alle vitessevluchten en een eendaagse fondvlucht. Voor de eerste
overnachtvlucht hebben de duiven tussen de 1500 en 2000 kilometer gevlogen. De
internationale winnaar Bordeaux 2008 vloog als voorbereiding bijna 3000 kilometer (2x
Ablis, een heel zware Bourges en alle vitessevluchten). De duiven worden hier noch
verduisterd, noch bijgelicht, want dat is tegennatuurlijk. Om te bepalen welke duiven
getekend moeten staan kijkt Leo naar het gedrag van zijn duiven en als liefhebber weet hij
wel welke duiven goed in vorm zijn.
Voersysteem
De duiven krijgen nooit te weinig voer. Het voer wat hier gebruikt wordt is het voer van
Paloma en wel het superdieet (zonder gerst) en Top-speciaal. De duiven krijgen het hele
jaar door elke dag gerst. Leo gebruikt alleen brouwersgerst! Verder krijgen de duiven het
door Leo in samenwerking met Avian, Texel, ontwikkelde duivennectar. Dit product wordt
nu op de markt gebracht door DHP Cultura als een energie booster. Ook krijgen de duiven
dagelijks Avi d'or van Avian, Texel. Dit is een product, dat onder andere bescherming geeft
tegen e-coli en salmonella.

Training van de duiven
De nestduiven hebben de hele dag open hok. De weduwnaars krijgen een uur voor het
trainen wat snoepzaad, waardoor ze gemakkelijker trainen. Ze vliegen dan ongeveer 45
minuten. Soms brengt Leo de duiven ongeveer 50 kilometer weg.

Medische begeleiding
De duiven worden gezond gehouden door toediening van kruiden, uien en knoflook.
De duiven krijgen duivennectar en ook dagelijks Avi d'or in het drinkwater.

Kampioenschappen 2006
Nationaal inkorfcentrum AZV Alkmaar:
1e Onaangewezen op 6 ochtendlossingen ZLU
2e Aangewezen op 6 ochtendlossingen ZLU
2e Kampioensduif ZLU
Fondclub Noord-Holland:
1e Aangewezen ochtendlossingen
3e Onaangewezen ochtendlossingen
4e Keizer kampioen
ZLU kampioenschappen:
1e Pyreneën Cup Pau 1131 km: 42e Nationaal; 5 duiven mee 89e en 1008e Internationaal
Barcelona 2006 1300 km:
1e Internationaal Cureghem Center 1e en 2e get. Duiven
10e Internationaal Gouden Duif Competitie Zware Fond 54e, 106e enz. Nationaal; 10
duiven mee 75e en 161e Internationaal; 's avonds 8 thuis
Barcelona 2005 1300 km: 13e en 36e enz. Nationaal 25e en 61e Internationaal
Dax 1153 km: 73e en 122e Nationaal 204e en 385e Internationaal
Narbonne 1093 km: 41e en 52e Nationaal; 5 duiven mee
Perpignan 1142 km: 10e en 11e en 238e Nationaal; 9 duiven mee
Uitslagen 2007
Bordeaux 2007: 5e teletekst
St Vincent: 2-14-16- 21-23, 6 mee Nationaal inkorfcentrum
Tarbes: 1-2- 91-14-26- 36-38, 15 mee Nationaal inkorfcentrum Duivin 05- 1232182 vliegt op
één dag 1134 km. van Tarbes. 1e in Nationaal inkorfcentrum Den Helder. 13e fondclub,
49e nationaal.
Montauban 11-8-2007: de 2e in Nationaal inkorfcentrum Alkmaar. 2e fondclub, 6e
nationaal.
Perpignan: 8- 21- 24- 30- 63, 6 mee fondclub. 43- 180- 224- 365- 782 nationaal. 15- 55- 70114- 237 nationaal duivinnen de 6e duif kwam gewond thuis.
Duivin 04- 5425099: 11e nationaal Perpignan 2006 43e nationaal Perpignan 2007
Uitslagen 2008
Mont de Marsan 1051 km. 2 en 5 in Nationaal inkorfcentrum 2 zusters van 392 (de moeder
van de Bordeaux P17)
Op deze vlucht waren 's avonds maar 2 duiven thuis in Nationaal inkorfcentrum.
Bordeaux 5e Nationaal (Teletekst) Volle broer van de 392
Narbonne 41 en 52 Nationaal Dit waren ook 2 volle broers van de 392
Alle liefhebbers opsommen, die goed presteren met duiven van het Kweekcentrum van Leo
Pronk, is onbegonnen werk. De duiven van het kweekcentrum van Leo vinden hun weg over
de hele wereld en onder andere in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en ZuidAfrika wordt uitstekend gepresteerd met de duiven van Leo. Ook verhuisden er duiven naar
China en Taiwan, maar volgens Leo hoort men meestal niet hoe er daar mee gepresteerd
wordt.

Doel voor de toekomst
Het is Leo's droom om ooit nog eens Barcelona te winnen.
Ten slotte
Tijdens het interview was het al weer een paar dagen geleden, dat de "475" internationaal
Bordeaux won en nu begint Leo zich pas echt te realiseren wat er gebeurd is. Hij heeft
internationaal Bordeaux gewonnen: een prestatie, die voor hem nog niemand op deze
grote afstand heeft geleverd. Langs deze weg wilde Leo de mensen van het Nationaal
inkorfcentrum in Alkmaar bedanken voor hun grote en nimmer aflatende inzet. Zij zorgen
ervoor toch maar voor dat het inkorven en afslaan van de klokken op alle nationale- en
ZLU-vluchten perfect wordt geregeld. Daarom grote hulde aan de medewerkers van dit
nationale inkorfcentrum. Leo is terecht de mening toegedaan, dat de liefhebbers van de
nationale vluchten zuinig moeten zijn op die vrijwilligers.
Om de rest van de inkorvende liefhebbers een goed voorbeeld te geven aan allen, die
duiven inkorven op de nationale vluchten, heeft hij samen Martijn Groot, Dirk Pals, Ewout
van de Weide en Jan Pepping de vrijwilligers van het nationale inkorfcentrum geholpen
met het inladen van ongeveer 50 boxen.
Om 24.00 uur reed de vrachtwagen pas in Alkmaar weg en hadden de vrijwilligers er toch
al zo'n zes uur "dienst" op zitten. Leo pleit ervoor dat in de toekomst alle inkorvers de
handen uit de mouwen steken en mee helpen met de werkzaamheden. Bij het uitslaan van
de klokken zouden er best ploegjes van de deelnemers gemaakt kunnen worden en is dat
karwei snel geklaard. Daarna is er nog tijd genoeg voor een pilsje aan de bar.
Leo, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze geweldige en unieke prestatie, die je met
de "475" hebt behaald en veel succes voor de toekomst.
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