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Na Pau, is Bordeaux de 2e vlucht op het ZLU

programma, er werden in totaal 9309 duiven

ingezet, en Internationaal stonden er 16.418 duiven
in concours. Op 1 van de verste afstanden van
Noord-Holland woont de snelste duif van het

Nationale concours, namelijk bij Leo Pronk. In het
dorpje genaamd Breezand midden tussen de

bollenvelden, en nabij marinestad Den Helder. Met
name de weersomstandigheden en de wind in

ogenschouw genomen een fantastische prestatie,

maar ook nummer 2 Martijn de Groot uit Egmond
aan de Hoef zet een schitterende prestatie neer.
Uiteindelijk zou het verschil slechts een kleine 2

meter per minuut zijn, en het waren de enigste 2
duiven die boven de 1300 m/min. kwamen.

Internationaal is er 1 duif sneller van Gusbin Van Hassel op een afstand van 710 km, maakte zijn
winnende duif een snelheid van 1349 m/min.
De aankomst

Afgelopen winter maakte ondergetekende al een reportage bij Leo, dit na het behalen van de ZLU

Pyreneeën cup van 2006. Een jaar wat gekenmerkt werd door zware vluchten, en om dan op 1 der

verste afstanden zo’n belangrijk kampioenschap weten binnen te halen, is van grote klasse. Dan terug

naar deze Bordeaux, Leo had in het totaal 74 duiven ingekorft bij het Nationaal Inkorfcenrum te
Alkmaar, waar in totaal een kleine 1000 duiven waren ingekorft. De duiven van Leo bestonden

voornamelijk uit late jongen van 2006 en jongen van vorig jaar. Deze duiven worden ook net als

jonge duiven behandeld en gespeeld, wel worden doffers en duivinnen gescheiden van elkaar, en op
de dag van inkorving komen ze bij elkaar en worden er broedschotels in het hok gezet. Dit om nog

voor wat extra motivatie te zorgen, de winnende duif was ook met een duivinnetje aangelopen. Via

een eerdere huldiging is Leo bevriend geraakt met Wim Schaddé uit Zuid-Holland, en die belde hem

spontaan op dat hij al een duif thuis had van Bordeaux. Dit was bij hem in de omgeving de vroegste
melding en dit was om precies te zijn op 19.19 uur. Leo had Wim nog aan de lijn om de felicitaties

over te brengen, tot hij recht over de nabij gelegen kassen 2 duiven aan ziet komen. Een oude duif

samen met een vreemd jong, ze landen op het hok en de doffer begon meteen achter het jong aan te
jagen. Dus Wim kon meteen (achteraf) getuige zijn via de telefoon van de vroegste aankomst van
Bordeaux aldus Leo. Echter de doffer vloog niet naar de klep, maar had alleen maar oog voor het

vreemde jong, dus Leo joeg ze maar van het dak af, het jong vloog weg, en de doffer dook nu wel
het hok in. Dus toch nog enige minuten verspeeld, en achteraf had dat niet meer moeten zijn voor

Leo, want een duif van Martijn de Groot zat er heel kort achter. Even de vluchtgegevens op een rijtje,
de duif werd om 19.27.21 uur geconstateerd en de afstand bedroeg 974 km, de winnende snelheid

werd 1303 m/min. Omdat Leo via Wim had vernomen dat hij daar al een vroege duif had, en bij Leo
op een 100 km verder nagenoeg dezelfde tijd, was hij er al snel van overtuigd dat het om een

keivroege duif zou gaan. De 2e duif van Leo werd om 20.39 u geconstateerd, ander aankomsten

waren om 20.48, 20.57, 20.59 (2x), 21.02, 21.04, 21.07, 21.10 en zondagochtend om 7.15 u had hij
er al 44 thuis.
De winnaar

Dat is een doffer met ringnummer 07-1686475, hij stamt zowel van vaders als van moeders kant af
van Leo zijn stamdoffer de Kuipersdoffer, een doffer van 1992, die als vlieger maar nog meer als

kweker een zeer grote stempel op de kolonie van Leo heeft gedrukt. Als vlieger won hij al een 1e

Bergerac en een 1e Tarbes in 1 seizoen, en 10 verschillende nazaten wisten al een plaats op Teletekst
te behalen. De vader van de winnaar is al een apart verhaal, want deze doffer de 04-078 genaamd de
Witkop kwam als jong zwaargewond thuis. Z’n hele borstbeen leek wel verbrijzeld, en voor de meeste
melkers al reden om zo’n duif uit z’n lijden te verlossen. Echter niet bij Leo, hij probeerde zo goed als
mogelijk om het geheel weer een beetje bij elkaar te drukken, en het beestje werd 2 weken in een
hokje opgesloten. Na die 2 weken keek het al weer een stuk beter, en kon hij al weer op z’n poten

staan, en een paar maanden later vloog hij alweer uit. Het jaar daarop op z’n eerste vlucht vloog hij al
bij de eerste 100 Nationaal van Bordeaux. Dan de moeder van de 07-1686475, dit was ook al zo’n

pechgeval, zij werd namelijk door een roofvogel gegrepen, maar wist te ontsnappen. Echter voor de

vluchten was ze definitief uitgeschakeld, daarom dacht Leo, dan moet jij maar op de Witkop 04-078,

een soort van pechgeval koppel. En vorig jaar had ze wat moeite met leggen, en 1 eitje wist Leo nog
onder te brengen onder een ander koppel, en het jong uit dat ene eitje is nu net de winnaar

geworden van deze Bordeaux. Uit directe familie van deze duiven werd ook al de 1e NPO Bourges
gekweekt, en Leo zijn bekende Montaubanduivin, dus wel een lijn duiven die vroeg thuis willen

komen. Overigens een volle broer van de moeder van de Bordeaux winnaar won vorig jaar op een
loodzware Bordeaux al een 5e Nationaal.

De 07-1686475 is nu dus de snelste duif Nationaal van in totaal 9309 d., de 1e Internationaal

Jaarlingen tegen in totaal 8658 duiven en de 2e snelste duif van het totale concours tegen 16.418
duiven.

Duiven in vorm

Op de dagfondvlucht vanuit Bourges, een 3 weken geleden had Leo 91 duiven mee, en dit zou een
hele zware vlucht worden, met ‘s avonds nog vele lege hokken. Echter Leo had er ‘s avonds al 58

thuis, terwijl bij sommige noordelijke verenigingen het concours nog niet was gesloten. Dit waren dus
grotendeels de duiven die nu op deze Bordeaux werden ingezet, dus met de vorm zat het wel goed.

Ook trainden de duiven naar ’t zin, zowel ‘s ochtends als ‘s avonds gaan de duiven er voor een uur uit,
en een 20 minuten scheuren ze er flink aan. De duivinnen trainden beter (en makkelijker) als de

doffers, die meer speels zijn, maar als ze maar niet de bollenvelden ingaan, dan vind ik het best als ze
wat op het hok aanrommelen aldus Leo. Voeding is via Paloma, gemengd met superdieet, en gerst,
wat Leo zeer belangrijk vindt wordt bij een graanboer bekomen, want dit moet van de hoogste

kwaliteit zijn. Medisch zo weinig mogelijk, de duiven staan hier zoveel mogelijk dicht bij de natuur. Zo
wordt er een eigen kruidenmengsel gemaakt, dit ook om de luchtwegen te zuiveren. En verder

worden er natuurproducten bekomen van een bedrijfje op Texel. Deze zijn gespecialiseerd in vogels,
en met name die bij dierentuinen. Alles puur op natuurlijke basis, zo krijgen de duiven na de vlucht

nectar dit om een snel herstel te bevorderen, want een duif die snel herstelt is ook weer snel gereed
voor een volgende vlucht.

