
Jan Teer, Ouderkerk a/d Amstel, wint Menen 
 
De 3e Juniorenvlucht van de Fondclub, georganiseerd door Zuid Holland, bleef een dag 
overstaan in Chantilly wegens de slechte weersomstandigheden ter plaatse. Ook de volgende 
dag durfden de lossingsverantwoordelijken het niet aan, ondanks dat andere afdelingen wel los 
gingen, en werd er teruggereden naar Moeskroen/Menen. Helaas was er dus sprake van een 
gedevalueerde fondvlucht. 
De duiven moeten te maken gehad hebben met buien onderweg, want de eerstaankomende 
duif vloog maar liefst 30 meter los op de 2e duif en zelfs 70 meter op de 3e aankomende duif. 
Het was de 51 jarige Jan Teer uit Ouderkerk a/d Amstel die het eerst afgevlagd werd; hij klokte 
de winnende duif om 15.41 uur en op een afstand van 207 km, gaf dat een snelheid van 1412 
mpm. De jonge duif had zich in vorige concoursen niet kunnen onderscheiden en zijn baas was 
dan ook verrast hem voorop te treffen, later zou zijn verbazing nog toenemen toen hij vernam 
welke ereplaats het beestje hem zou bezorgen. 
Over de afstamming kunnen we kort zijn, ..... die komt uit de slachtmand van een clubgenoot 
die ging emigreren en de boekhouding niet goed bijgehouden had ! Zo zie je maar ! 
Jan Teer heeft zijn hokken op een perceel grond op een volkstuinencomplex nabij Ouderkerk, 
waar hij zijn hobby op een ontspannen wijze beoefent. Elke vorm van stress is hem vreemd. Hij 
legt zich hoofdzakelijk toe op de overnachtfond, maar kan ook ineens uithalen met de jonge 
duiven, zoals eerder dit seizoen toen hij een 1e en 2e speelde in zijn vereniging en nu op 
Menen. De plaatsen 2 en 3 waren voor Comb. Sluijs-Könst uit Amstelveen, vorige week nog 
winnaar op Morlincourt, en Piet van Vuuren uit Heemskerk. Opmerkelijk is nog dat nu voor de 3e 
opeenvolgende keer de winnaar van een vlucht van de Fondclub lid is van PV de Snelvlieger uit 
Ouderkerk a/d Amstel. Het lijkt erop dat overwinningen besmettelijk zijn … 
De felicitaties gaan uit naar de winnaars ! 
 

 
De winnaar van Menen Jan Teer (rechts) met zijn hokverzorger Rob 

(zie ook www.Fondclubnh.nl) 

 


