Barcelona 08-07-2022
Het is niet de eerste keer dat ik een
reportage over Jan Doppenberg Jr. maak,
want Jan vliegt super goed op de
overnacht vluchten en de ZLU. Zo ook dit
weekend op de vlucht Barcelona, de
duiven zijn Vrijdagochtend gelost om
08:00 uur. Zaterdagmiddag om 13:24 uur
viel de “244” het eerst op de klep bij Jan.
Deze doffer komt bij H. Koopman uit
Almere vandaan en heeft Jan als ei
gehaald, en heeft als jonge duif alleen de
nalijn gehad. Dit keer heeft hij hem
gespeeld op Barcelona terwijl hij op een
jong zat van 5 dagen. De “244” zit 8e
nationaal dat is een geweldige prestatie, 3e
in Afdeling 7 Midden Nederland en
uiteraard 1e in de Fondclub Gooi &
Eemland daarom deze reportage. In 2021
behaalde de “244” een mooie 13e plaats op
de vlucht Perpignan bij de Fondclub Gooi
& Eemland en was het ook Jan zijn eerste
duif op de klep. Even kort iets over Jan al
heeft hij weinig introductie nodig want
iedereen kent J. Doppenberg Jr. uit
Voorthuizen. Jan is via zijn vader Jaap
Doppenberg in aanraking gekomen met
duiven. Hij woont sinds 2016 in zijn zelf gebouwde huis in Voorthuizen en heeft het daar prima
naar zijn zin. Hij heeft een L-vormig hok staan gebouwd van steen, waarin zijn toppers zitten.
Jonge duiven speelt hij alleen op de nalijn en verder speelt hij alle overnacht vluchten en ZLU
vluchten. Vroeg opstaan doet Jan niet, hij krijgt een belletje als er een duif op de klep is gevallen.
In 2021 was Jan in de Fondclub Gooi & Eemland, 1e op Cahors tegen 256 duiven, en 1e op Dax
tegen 246 duiven, dus Jan is geen onbekende binnen de duivensport.
Na alle reportages die ik gemaakt heb over Jan was dit de eerste keer dat ik bij hem thuis kwam, en
we werden heel gastvrij ontvangen door de vrouw des huizes want Jan was even naar de vereniging
om de klok af te slaan.
Voordat ik wegging zei Jan nog dat hij nu weer 4 toppers moest uitzoeken voor St. Vincent.
Ik wens Jan succes met de voorbereidingen voor de nog komende vluchten en het zal mij niet
verbazen als ik dit seizoen nogmaals langs mag gaan bij deze topliefhebber uit Voorthuizen.
Mandy Boeve- de Greef.

