Winnaar ZLU Pyreneeën Cup
2006
Leo Pronk uit Breezand

Breezand, een klein dorpje gelegen in
de noordkop van Noord-Holland, nog
net voor Den Helder, gelegen in het
landbouwgebied, hier is de
hoofdpersoon van deze reportage
woonachtig. Een vrijstaand huis, met
aan de voorzijde uitzicht op een dijk,
daarachter bevindt zich de
Waddenzee, een prachtige plek voor
liefhebbers van ruimte en natuur. Bij
Leo is het ook alles beesten, er lopen
wel een 150 sierkippen, zwanen,
ganzen en ander gevogelte om het
huis. Ook wat duiven betreft vliegen er
een aardig aantal rond, zo bevolken er
momenteel een 300 de hokken van
Leo. Dit wordt een reportage waar
vooral het zeer succesvolle seizoen
2006 aan bod komt, een seizoen ook
met veel zware vluchten, ook wel
vluchten van de waarheid genoemd.
Dat was het afgelopen seizoen een
heel ander verhaal, veel vluchten met
hele hoge snelheden en vele nachtelijke aankomsten.

Overstap naar de overnachtfond
Van huis uit zit Leo al tussen de duiven, broer Nico, de bekende hokkenbouwer uit Mill,
was degene die begon in de duivensport. Van moederskant waren er ook diverse
duivenmelkers, en heden ten dage heeft moeder, inmiddels 80 jaar, nog steeds duiven,
en tot 2 jaar terug nam ze nog deel aan de vluchten. Zij had de duivensport ook in de
vingers, en wist eens een loodzware Rufffec op haar naam te zetten, zowel in de
Fondclub als van geheel Noord-Holland. Leo houd zich ook nog bezig met andere vogels,
zoals kanaries, wildzang en putters, het lijkt dan ook net een kinderboerderij daar aan de
Balgweg.
Sinds 2 jaar, na het opheffen van de vereniging, heeft Leo definitief de overstap gemaakt
van de programma vluchten naar de overnachtfond. Dit had ook mede te maken dat Leo
van mening is dat het Rayon A, waarin hij speelde veel te groot is qua afmeting, tussen
de voorvlucht en achterhand zit wel 60 km verschil. Hij is dan ook de mening toegedaan
dat er veel kleinere Rayons moeten komen, om 't spelplezier te behouden.
Leo speelde in voorgaande jaren het gehele programma, en daarnaast korfde hij ook
altijd wel een aantal duiven in op een overnachtvlucht. Hij is dus eigenlijk nog in opbouw
wat het overnachtspel betreft, maar heeft in de afgelopen jaren al heel wat successen
geboekt. Met dus als absoluut hoogtepunt het seizoen 2006.

Update! 1e Nationaal en
Internationaal Bordeaux
jaarlingen
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. 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 enige 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 winnaar is een doffer met ringnummer 07-1686475, hij stamt zowel van vaders- als
van moederskant 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.

Een opsomming
Fondclub Noord-Holland
1e Aangewezen
ochtendlossingen
3e Onaangewezen
ochtendlossingen
4e Keizerkampioen

ZLU kampioenschappen
1e Pyreneeën Cup
dit is een kampioenschap over
5 vluchten, waarvan de
punten tellen van de 1e
geklokte en de 2 eerste
getekende duiven.
Pau 1131 km: 46e Nationaal 2413 d. en 89e Internationaal
Barcelona 1300 km: 54e en 106e Nationaal 6777 d. en 75e - 161e - 758e Internationaal
22.887 d.
Won toen ook 1e Internationaal CureghemCenter, met de 1e en 2e getekende duiven.
10e Internationaal Gouden Duif Competitie Zware Fond
Dax 1110 km: 73e en 122e Nationaal 3260 d.
Narbonne 1093 km: 41e en 52e Nationaal 2563 d., met de 2 eerst getekende voorop (5
mee).
Perpignan 1142 km: 10e - 11e en 238e Nationaal en 5e Nationaal bij de duivinnen.

De duiven
Sinds 1986 heeft Leo de oude
Van Wanroy lijnen via broer
Nico, de stamdoffer van Leo
genaamd de Oude Kuipers
van 1992, won in 1 seizoen
een 1e Bergerac en een 1e
Tarbes, en is toen meteen
voor de kweek gehouden.
Deze doffer die nog steeds op
de hokken aanwezig is, bleek
ook een uitstekende kweker
te zijn, zo wisten zijn nazaten
liefst 10x teletekst te halen.
Vanaf 1999 werden er duiven ingebracht van de Noord-Hollandse crack Nico Volkens uit

Terug

