John van Duren winnaar Nanteuil Fondclub Noord-Holland (door Jannus Kat)
De derde fondvlucht van de jonge garde is gewonnen door John van Duren, die al jaren zeer sterk
presteert met zijn junioren. Na op Roye nog de 4e en 5e plaats in de Fondclub te hebben opgeëist,
was het deze week zijn 14-1799522, verkregen op een bon van Cees van Lammeren, die de
concurrentie het nakijken gaf. Zijn jonge doffer arriveerde zo een vier minuten voor drie en
verspeelde geen seconde door als een komeet op de plank te vallen. Dit bleek achteraf maar goed
ook, de overwinning was namelijk een hele nipte. Overigens verkeren John zijn jongen buiten de
eerste vroege duif allen in topvorm. Van de 46 gezette duiven wonnen 29 prijs, te beginnen tegen
2902 duiven met 1, 4, 8, 25, 32.
De gehele voorbereiding van de jonge duiven start vroeg in december. De jongen van de kwekers
worden zo vroeg mogelijk gekweekt en vanaf januari uitgewend. De ronde van de vliegers, die in
februari geboren wordt, worden in een aparte afdeling geplaatst, ditzelfde geldt voor de tweede
ronde van de kwekers. Uiteindelijk zijn er derhalve 3 afdelingen met jonge duiven. Het opleren begint
vroeg bij huis en tot maximaal Boskoop (25km). Minimaal één maal per week en soms zelfs twee keer
worden de duiven weggebracht. Tevens worden alle opleervluchten met de afdeling gespeeld.
Tijdens het seizoen worden de jongen niet meer weggebracht.
De jongen duiven worden gevoerd volgens het welbekende ‘opvoeren’. In het begin van de week
krijgen de jongen een zuivering mengeling, vervolgens wordt hier Super Winner doorheen gemixt en
de week wordt afgesloten met Variamax van Mariman. Wanneer de vluchten langer worden, wordt
er al eerder overgestapt naar Variamax.
De jonge duiven trainen tweemaal daags vanaf het moment dat zij op de schuifdeur gespeeld
worden. Dit is het geval na drie vluchten. Hiervoor is de training eenmaal daags. Om 13:00 krijgen de
jongen hun partners te zien waarna om 15:00 wordt gestart met inkorven. Dit vergt een hoop tijd,
gezien alle pootjes worden ingevet met vaseline om zo smerige pootjes te voorkomen. Bij thuiskomst
mogen de jongen tot zondagavond bij elkaar blijven, na de middag training, welke zij samen mogen
doen, worden ze weer gescheiden.
Het top presteren met de jonge ploeg is volgens John een combinatie van alle factoren. Hier zijn
ondergetekende en John het dan ook zeker over eens. Gezondheid is een eerste, zeer belangrijk
vereiste, wanneer dan eenmaal de vorm ook op het hok verkregen wordt en dit hok vol kwaliteit zit
zijn de junioren tot uitmuntende prestaties in staat, waar de kolonie van John het perfecte voorbeeld
van is. John van harte proficiat en veel succes op Sens, waar we je ongetwijfeld weer op zullen lezen.
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