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Comb. T. Sirach & Zn winnen juniorenvlucht Peronne 
Door Anke Ouwehand 

De eerste juniorenvlucht op het programma in de Fondclub is Peronne.  Om 10 uur viel het startschot 

voor de jongen en om 13:41 uur viel bij  vader en zoon Sirach de winnende jonge duif op de klep met 

een  snelheid van 1378 meter op een afstand van 304 kilometer. Binnen een  minuut vallen er nog 

twee duiven op de klep en die pakken een 4e en 5e  in de Fondclub. Dit maakt drie jongen binnen de 

top met een  fantastische overwinning, een prachtige prestatie! 

 In de afstamming van de winnende jonge duif vinden we de lijnen van Wijlen Jan Loots uit 

Krommenie. Wijlen Jan Loots had Janssen soort en  behoorde tot de absolute top, een geweldige 

speler. Goede duiven  huizen er dus wel op de hokken in Amsterdam, maar dat is de basis, de rest 

moet bij de melker vandaan komen en dat heeft Theo goed in de  vingers. In alle reportages lees je 

dat de winnaars er heel veel voor  doen, dat is bij deze combinatie dan ook niet anders. 

 De verzorging van de duiven gaat niet met de Franse slag, maar kent een vast ritme en is dus stipt te 

noemen. Elke dag om half zeven gaat hij op de brommer naar de hokken die op een tuinencomplex 

staan, om de duiven te verzorgen en om kwart voor zeven in de ochtend hangen de duiven in de 

lucht voor de eerste training van de dag. Maar ook 's avonds is hij op de hokken te vinden om de 

duiven te verzorgen en wederom weer een training. 

De jonge duiven worden niet gescheiden, doffers en duivinnen zitten gewoon bij elkaar. De natuur 

doet dan natuurlijk zijn werk en vallen er eieren. De eerste ronde gaat weg, maar daarna komen ze 

op een jong te zitten. De jongen gaan later in hun carrière aan de slag op de midfond, maar Theo 

pakt er ook enkele dagfondvluchten mee, meestal alleen de eerste twee. 

Het voeren van de jongen is vrij eenvoudig. Zij krijgen half dieet en half Versele-Laga vlieg. Tevens 

laat Theo zijn duiven, ook zijn jongen, elke 14 dagen controleren door Drs. van der Sluis, welke te 

bezoeken is bij Fanger. Tevens wordt gebruik gemaakt van de 4 in 1 en de combikuur. 

Theo speelt in een sterke vereniging met liefhebbers als o.a. Henny la Grouw, Comb. Schutte & Zn, 

W. Klaverstijn, Dave van Zon en Gebr. Fanger. Het doel is om te winnen, maar dat is niet altijd 

makkelijk in een sterke vereniging. Anderzijds is het wel een goede manier om het  niveau hoog te 

houden op de hokken. Theo mag dan inmiddels 70 jaar zijn, maar de wil om te willen winnen heeft 

hij nog steeds en doet daar dan ook veel voor. Er is wel één ding veranderd in de loop der jaren: Hij 

kan in vergelijking met zijn jongere jaren beter omgaan met teleurstellingen en verliezen. 

Tot slot willen wij van zo'n ervaren topmelker weten of hij nog een wijze raad of tip heeft. Theo geeft 

aan dat hij er inmiddels wel achter is dat het goed opleren van de jongen heel erg belangrijk is. 

Dit past hij zelf toe en mag dit jaar dan ook niet klagen over de verliezen. 

Vader en zoon Sirach van harte gefeliciteerd met deze fantastische overwinning. En ook voor deze 

combinatie geldt : Dit zal vast niet de laatste keer zijn. 
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De 2e plaats gaat naar Henny la Grouw die vader en zoon Sirach op de hielen zat. Ook met deze 

vlucht werd de strijd beslist tot op achter de komma. De 3e plaats gaat naar John van Duren uit 

Amstelveen, die met zijn 2e duif net buiten de top 10 valt op de 11e plaats. 

DE TOP 10 

1. 4. & 5. Comb. T. Sirach & Zn, Amsterdam 2. H. la Grouw, Amsterdam 3. J.H. van Duren, Amstelveen 

6. Bosse & Zn, Uithoorn 7. C. Engert, Amsterdam 8. H. Half, Amstelhoek 9. C.W. Verkruisen, 

Purmerend 10. J.P. Konst, Aalsmeer 


