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Bijzondere dubbelslag op Agen voor Comb. Blokker 
Door Anke Ouwehand 

De duiven werden gelost in Agen om 07:15 uur en iedereen in Noord-Holland wist het : Om vroeg te 

zitten moet er ’s avonds gepakt worden. Die duiven vielen, maar het waren de twee kanjers van Henk 

die de rest van het peloton het nakijken zouden geven. Deze twee bezorgden hem een zeer 

bijzondere dubbelslag. 

Op de meldingenlijst stonden al meerdere vroege duiven en wellicht had men het niet meer 

verwacht, maar toch schoof er nog een duif voor. Het was de ‘859’ van Henk Blokker die om 22:14 

uur op de klep viel op één van de verste afstanden, 1022 kilometer. Binnen vier minuten volgt de 

‘985’ en maakt de dubbelslag. De winnende duivin komt van Nico Pronk uit Mill en vloog eerder al 

o.a. een 25e Nat. Marseille. De ‘985’ is als weduwnaar de mand ingegaan en de kwaliteit heeft hij niet 

van een vreemde. Beide ouders hebben een erelijst, maar zijn beiden vroegtijdig (nog voor deze 

prestatie) naar het kweekhok verhuisd. Een geluk bij een ongeluk, want dit was niet gepland. Het 

nestmaatje van de ‘985’ was Henk zijn eerste op Bordeaux. 

We willen natuurlijk het geheim weten van deze dubbelslag, maar ik moet u teleurstellen : Dat is er 

niet. Nou ja, de winnende duivin was slecht van het nest af te krijgen en had ook buiten extreme 

drang naar het nest. Het voersysteem is niet ingewikkeld bij Henk. Zowel de nestduiven als de 

weduwnaars krijgen ruim voer, maar dan ook echt ruim. De filosofie is er om er zoveel mogelijk in te 

stoppen en door de prestaties in het verleden en ook met deze prestatie, blijkt dit een passend en 

werkend systeem. 

 

Op medisch gebied kunnen we kort zijn. Buiten de verplichte enting geeft Henk een geelkuur en 

mocht het later in seizoen nog een keer nodig zijn, dan gebeurt dit nogmaals. 

Ondanks dat het seizoen nog in volle gang is, maakt Henk gelukkig 

ook weer plannen voor volgend jaar. Dit jaar speelt hij zowel met 

nestduiven als met weduwnaars, maar dit gaat volgend jaar 

veranderen. Het plan is om volledig op nest te gaan spelen en dat 

heeft niets van doen met de super prestatie van de winnende 

duivin. Het op en neer naar het zolderhok en gesjouw gaat Henk 

teveel worden. Het zolderhok gaat dan ook dicht en hierdoor gaat 

het aantal duiven iets terug. Maar u bent gewaarschuwd: Henk blijft 

gewoon doorgaan! 

Tot slot, uw tijdelijke verslaggever neemt haar petje af voor Henk 

en deze bijzondere prestatie is je meer dan gegund, in een voor jou 

zeer moeilijke periode. 

 

De felicitaties gaan ook uit naar Richard Lagerberg uit Nes a/d Amstel die het brons pakt. 

Henk Blokker, winnaar Agen 
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1. & 2. Comb. Blokker, Den Helder 3. R. Lagerberg, Nes a/d Amstel 4. D. Ruiter, Lutjebroek 5. B van 

de Peppel, Wormer 6. H. Hendriks, Vinkeveen 7. A.H. van Deijck, Aalsmeer 8. G. Rigter, Amstelveen 9. 

Henk Bos, Purmerend R.G.P. Vermaat, Driehuis 


