
Perpignan 
 

Voor de derde keer op rij mag ik een 
reportage maken bij Jan Doppenberg 
Jr. uit Voorthuizen. Toen ik aankwam 
bij Jan liepen al zijn beste overnacht 
duiven lekker buiten in de tuin en 
zaten ze op het hok, ja zegt Jan ze 
hebben vakantie….Tijdens mijn 
reportage van Narbonne zei ik al 
tegen Jan wie weet tot volgende 
week en ja hoor deze goeie 
overnacht speler op de ZLU vluchten 
presteert het gewoon 3x op rij om bij 
de eerste 10 nationaal te vliegen. 
Deze vlucht vanuit Perpignan heeft 
een afstand van 1083 km. voor Jan, 
de duiven werden Vrijdag gelost om 
07:30 en de eerste duif viel 
Zaterdagochtend om 11:52 uur op de 
klep, net daarvoor kreeg Jan nog een 
duif thuis van een eerdere vlucht. De 
“636” behaald hiermee een mooie 9e 
nationaal, deze duivin uit 2000 zat op 

eieren van 12 dagen, net als alle andere duiven van Jan heeft deze als jonge 
duif alleen de natour gehad. Deze duivin komt uit een soort van A. Poulisse uit 
Kerkdriel. Op Agen was deze duivin ook mee en daar was de “636” ook Jan zijn 
eerste duif en behaalde ze daarmee een 112e nationaal tegen 6019 duiven, wat 
een hele mooie prestatie is. In 2021 op de vlucht Bergerac was deze duivin Jan 
zijn eerste jaarling duif. Dit seizoen is Jan begonnen met Travipharma tijdens 
het vliegseizoen, zo geeft hij de duiven bij thuiskomst Turbo Desinfect (2 dagen) 
daarna krijgen ze Provibac (2 dagen) en daarna Forta Vita (2 dagen) en dan 
nog Setrachol. Dit geeft hij vanaf de eerste overnacht vlucht tot aan nu 
Perpignan. De tweede duif van Jan op deze vlucht de “058” zit 25e nationaal. 
Deze duif is een zus van de “094” die duifkampioen 2021 op de middaglossing 
was in de Fondclub Gooi & Eemland. Deze duivin is een soort van B. van 
Holland en W. v/d Hoek (de Wilma). Ik kan wel zeggen dat Jan een goed 
koppeltje overnacht duiven heeft want ja ik ken geen liefhebbers die het 
presteren om 3x op rij bij de eerste tien nationaal te zitten. Jan nogmaals van 
harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie en we gaan volgend seizoen vast 
en zeker weer van deze goeie overnacht speler horen. 
 
Mandy Boeve- de Greef. 
 


