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Carlo van Hazebroek wint tweede dagfond vlucht vanuit Le Mans 
Door Jannus Kat 

De super duivin 2014-1854474 van Carlo van Hazebroek uit Haarlem heeft de tweede dagfond vlucht 

vanuit het Franse Le Mans gewonnen. Zij was zeker niet aan haar proefstuk bezig, de 1387 mpm. 

betekende naast de fantastische eerste plaats in Fondclub tevens haar 6e eerste prijs in clubverband. 

Carlo zijn top duiven komt uit een doffer rechtstreeks bij Wil Brouwers uit Grevenbicht vandaan. Hij 

stond gekoppeld op een duivin van Fred van de Veldt, welke uit de lijn van zijn Macho komt, 

grootvader van meerdere afdeling overwinnaars.  

De winnares maakt deel uit van een vijftien koppels tellende vliegploeg, welke op 

dubbelweduwschap worden gespeeld. Door verliezen is dit teruggelopen tot 11 koppels. Deze stam 

duiven is voornamelijk opgebouwd door duiven van Henny La Grouw via Fred van de Veldt uit 

Haarlem, waar zoals genoemd ook de winnares voor 50% van af stamt.  

Dagelijks komen zowel de doffers als de duivinnen eenmaal buiten voor een training van één uur. In 

de morgen wordt er Galaxy Light van Beyers gevoerd en in de avond (na de trainingen) Galaxy Sport 

van Beyers. De duivinnen, waaronder de winnares, krijgen een vijftien minuten de tijd om te eten. 

Vanaf woensdagavond wordt de duiven Galaxy Energy verstrekt, bovendien krijgen zij dan zo veel en 

lang de tijd om te eten als ze willen. Hier moet wel bij worden gezegd dat de eetlust 

donderdagmiddag vanzelfsprekend niet meer zo groot is en de duiven met een redelijk lege krop de 

mand in gaan. Na de maaltijd worden de duivinnen weer in hun eigen hok ‘opgesloten’. Niet in 

vakjes, maar er liggen in dit hok enkel pvc-pijpjes op de vloer, waardoor de duivinnen niet echt meer 

samen kunnen wegkruipen.  

Ter preventieve medicatie en bijproducten wordt voor een groot deel vastgehouden aan het systeem 

van Gert Jan Beute. Bij thuiskomst zit er op zaterdag en zondag ontsmettingsmiddel en Elektrolyten 

van Beute in het water. Tevens krijgen de duiven na een zwaardere vlucht een herstel-capsule 

opgestoken. Van maandag tot en met woensdagavond zit er LTW in het water, enkel de laatste 

voerbeurt krijgen de duiven ‘schoon’ water. Gezien de duiven, zeker de duivinnen, wekelijks 

ingekorfd worden, op zowel midfond als dagfond, is een vetrijke, ruime voeding met daarnaast de 

nodige bijproducten van groot belang.  

Dat bovenstaande manier van duiven houden zich positief uitbetaald is kijkend naar de resultaten 

van Carlo duidelijk. Na het winnen van de auto in 2012 weer een fantastisch provinciaal succes voor 

Carlo, waarvoor hulde.   
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