
Pont St. Maxence 
 

De 1e wedvlucht voor de jongenduivencompetitie ging 
van start vanuit het Franse Pont St Maxence, en om 
08.45 uur werden de duiven gelost. De winnende duif 
meld zich om 13.00 uur in Soest om daarmee de 
overwinning te pakken in de FC G & Eemland. De 22-
8328465, kras duivin, is van de Combinatie Hornsveld 
/ Krol. Met 1448 mtr/min is dit tevens de 1e in Afd,7 
Noord, een topprestatie dus van deze duivin. Na enig 
reken werk, was er vooraf gehoopt een duif rond 13.00 
uur te verwachten. De Combinatie plus de vaste 
supporters schokken even op toen iets voor 13.00 uur 
er een duif op het hok viel, bleek dit een laatkommer 
van de ochtendvlucht Duffel te zijn. Maar Dennis Krol 
ziet in zijn ooghoek een duif over het erf heen gaan, 
welke iets inhoud en bij draait richting de 
achtergelegen vijver. Vanwege de warmte drinken daar 
wel meer voorbij komende duiven, alleen draait deze 
duif zo kort bij om als een streep richting hok te vallen. 
Het systeem geeft 13.00.58 uur aan, daarmee is ze haar 
hokgenoten voor, 18 duiven mee, 10 prijzen. Dat de 

ploeg jongen er zin in hadden blijkt wel in de aankomsten, de 10 prijzen zijn verdient in 36 min! 
Alleen valt het daarna stil en duif nr 11 komt pas om 18.10 uur, ‘s Avonds ontbreken er nog 2 op het 
hok. Hoe worden de jongenduiven dan gespeeld in Soest? Er wordt gekoppeld rond de kerst, de 85 
jongen worden verduisterd en bijgelicht vanaf de langste dag tot einde seizoen. De geslachten 
worden gescheiden en gespeeld op de deur. Dat is de normale gang van zaken, alleen dit jaar wilde 
de ploeg jongen maar niet trainen, 3 a 5 min en klaar. Van alles geprobeerd om de duiven aan het 
trainen te krijgen. Er werd besloten om de verduistering eerder te stoppen, eind Mei, en dat hielp ze 
gingen geleidelijk aan trainen en beter. Goed afgericht en begonnen aan de vluchten, maar op zo veel 
hokken, dus ook hier in Soest grote verliezen op Duffel. Toen heeft de combinatie de keus gemaakt, 
de jongen doffers worden gespeeld op de nalijn, de jongen duivinnen gaan mee op de jongentoer. De 
geslachten blijven gescheiden, en de schuifdeur gaat minimaal een halve dag open voor inkorven. 
Het voeren is als volgt, begin van de week licht en opvoeren naar de donderdagavond, die avond is 
er zware korst en volop. Vrijdag wordt er nog iets lichts gevoerd om de duiven te laten drinken. 
Mocht er iets mankeren wordt er een dierenarts geraadpleegt. Het systeem, motivatie, verzorging en 
goede duiven maakt het mogelijk om voor de topnoteringen mee te strijden. Dat lukt de Combinatie 
Hornsveld/Krol aardig, overal in de Standen(tussen) zie je ze terug in de top 10. De winnaares komt 
uit 2 jaarlingen, de moeder is de 2e Asduif Midfond 2022 Afd 7, tevens 1e Asduif Regio A1 2022 
Midfond. De moeder is van het soort Jacob Poortvliet, lijn Blauwe Hans, via de Comb. Essen/Sieben 
uit Baarn. De vader is van het soort op de Beek Batens Belgie, lijn Kanibaal / lijn Sem. Dus in de 
stamboom vinden we van deze duif het beste van de combinatie terug. Vorig seizoen was de wens 
er, om weer een 1e te mogen spelen in de fondclub, met de oude duiven net niet, maar nu met de 
jongenduiven is het gelijk raak, aldus een dolgelukkige combinatie. Maar 1 zwaluw maakt nog geen 
zomer, dus ook voor ons is het aankomende week weer afwachten en hopen op een top notering. 
Aan de inzet en passie zal het niet liggen, nogmaals gefeliciteerd en dank voor de gast vrijheid! 
 
Sander Bos Hilversum 
 


