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Frans Glas wint Bergerac 
Door Gerard Dekker 

Soms loop je als schrijver tegen een naam aan dat je denkt He…. , dat had ik deze keer, dat begon al 

bij de melding op de fondclubsite. De naam Glas was wel bekend maar in mijn gedachte meer op de 

programmavluchten. Bij navraag aan Frans bleek dat ze al 10 jaar geleden dit spel hadden ingeruild 

voor de overnachtfond. 

Bergerac als afsluiter werd 5 augustus om 13.00 uur gelost en de verwachting was dat ze in de loop 

van de ochtend rond een uur of 9 wel zouden aantikken. Niets was minder waar want al om 5.56.32 

uur werd de doffer van Frans geconstateerd, helaas zonder dat Frans hem zag komen. Hij was er 

gelukkig wel snel bij omdat hij werd gewekt door zijn pieper welke aangesloten was op het 

constateersysteem.  

Dat hij hem niet heeft zien komen is jammer maar als je in de horeca zit maak je lange dagen en heb 

je je rust ook hard nodig. Dus lang leven de electronica. 

Frans inmiddels 48 jaar heeft al heel lang duiven en zoals de meeste onder ons heeft hij eerst het 

programmaspel gespeeld, toen het restaurant drukker werd, kwam hij tijd te kort en werd er 

overgeschakeld naar de overnacht. 

De duif die de snelste tijd in Noord Holland liet afdrukken en de afstand van 911.973 kilometer met 

een snelheid van 1662.587 meter per minuut had overbrugt is van 2014 en zijn vader komt 

rechtstreeks uit het legendarische Witje van Cees v.d. Laan uit Castricum en de moeder is van eigen 

stam geformeerd uit de duiven van de Tovenaar van Heemskerk Sam de Jong. 

Frans had de doffer als 1e getekende ingezet en dat had hij eigenlijk gedaan op eerdere prestaties 

van duiven uit met name de lijn van het Witje. Hij werd gespeeld op het nest en had een jong van ca. 

10 dagen. Verder liet hij door zijn gedragingen op het hok duidelijk zien dat hij er aan toe was. 

De begeleiding: Frans vindt dat zijn duiven van jongs af aan goed voorbereid moeten worden op het 

grote werk en dat betekend als jonge duif in het jaar van hun geboorte de mand in, niet alleen op 

oefenvluchtjes maar echt met de wagen mee. Als jaarling gaan ze iedere week mee tot de 1e 

dagfondvlucht en daarna met het karretje of ze krijgen een vlucht met 1 nacht mand.  Dit jaar was 

daar een uitzondering op, niet vanwege het geweer van schouder wisselen door Frans, maar omdat 

de geplande vlucht ca. 14 dagen voor Bergerac een nacht extra bleef overstaan, daarna werden ze 

ingekorfd op Bergerac. Dat deze voorbereiding zijn vruchten heeft afgeworpen lijkt duidelijk want in 

de top 10 van de Fondclub Noord Holland draait Frans ook de 8e duif. De voorbereiding, gewoon alle 

duiven volle bak Versela Laga en alleen de duiven die op reis gaan krijgen de laatste 4 dagen 

Koopman All-in One met extra snoepzaad, hennep en Tovo. 

Dat een dergelijke overwinning positieve reacties in de vorm van felicitaties door zijn clubgenoten 

maar ook van de mensen in het nationale inkorfcentrum op roept heeft hem goed gedaan en vooral  
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het bezoek avonds in het restaurant van Piet Laan en Ed maat, vergezeld door een grote bos 

bloemen heeft hem veel plezier gedaan 

Frans een prima prestatie en namens het bestuur en de leden van de Fondclub Noord Holland van 

harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. 

Ook de opvolgers: Aris Louwe uit het verre Den Helder die op de 2e plaats zijn 2e getekende om 8.50 

uur klokt van harte gefeliciteerd. En Ron Voorn uit Edam die 3 wordt, gefeliciteerd met alweer een 

topnotering na zijn zege op Albi nu ook sterk beginnend met zijn 1e getekende op de 3e plaats. 

Gerard Dekker 

DE TOP 10 

1. & 8. Frans Glas, Limmen 2. Aris Louwe, Den Helder 3. Ron Voorn, Edam 4. & 5. J. Hommes & 

Zonen, Akersloot 6. J. Vermaas, Heemskerk 7. O. Pals, Bovenkerk 9. Ysbr. Kaptein, Akersloot 10. Henk 

Bos, Purmerend 


