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Hans Half wint juniorenvlucht Pt. St. Maxence 
Door Anke Ouwehand 

Aan de rand van Uithoorn vinden we de woonplaats van Hans Half :  Amstelhoek. Waar vele 

duivenmelkers al echte doorgewinterde melkers  zijn en vaak al vanaf jonge leeftijd zijn begonnen, is 

dat bij Hans  net even anders. De interesse in de duivensport was er wel vanaf jongs  af aan, maar 

door tijdgebrek en werk kwam het er niet van. Tot 2008… 

  

Familie Half heeft altijd Geiten gehad waarmee ze deelnamen aan keuringen, maar door de Q-koorts 

moest er helaas afscheid genomen worden van de Geiten. Hoe wrang ook, dit was wel de start van 

zijn duivenmelkers bestaan. Want in 2008 ving hij een duif op van Fam. Huizer uit Rhoon en na 

contact mocht Hans de duif houden. De lege hokken van de geiten werden omgebouwd tot 

duivenhokken. Op dat moment had Hans ook iets meer tijd omdat hij aan het afbouwen was met zijn 

werk. En ja, dan komt van het één het ander en voor dat je weet ben je duivenmelker en besmet met 

het welbekende duivenvirus. 

  

Met een duivin van de Gebr. Jacobs werd een koppel gevormd met de opvanger en dat legde geen 

windeieren, want al snel volgde de successen. Zo won hij in de Fondclub in 2011 ook al de 

juniorenvlucht Sens, won hij het jaarlingenconcours Bergerac in 2012 en draait met de grote mannen 

mee om de prijzen en punten voor de kampioenschappen. En dan te bedenken dat het allemaal 

begonnen is door een duif op te vangen. 

  

 Het juniorenprogramma in de Fondclub begon met Peronne en speelde hij met zijn eerste duif een 

8e tegen 3.863 duiven. Dit bleek een voorbode voor meer succes, want op Pt. St. Maxence valt om 

13:12 uur zijn "613" op de klep en bezorgt Hans de winst in de Fondclub tegen 2.775 duiven. 

  

In de afstamming van de "613" vinden we de lijnen van Gebr. 

Jacobs, Ebben via Chris Aalpoel en John van Duren. De "613" is 

gekweekt uit twee vliegduiven en niet de minste, want beiden 

hebben al een heerlijke prestatielijst. Van deze topper is er geen 

nestmaatje, want helaas was er maar één ei bevrucht. Dat Hans 

beschikt over het fingerspitzengevoel bewijst wel dat hij al gelijk 

een goed gevoel had bij het jong. Het is dan ook geen toeval dat 

dit jong het ringnummer "613" draagt, want kent u nog de 

Beroemde 613 van Jos van Limpt ofwel "De Klak"? 

  

Op de laatste drie vluchten speelt Hans de jongen op nest, een 

combinatie van nest en jaloezie moet de jongen de motivatie 

geven om als een speer naar huis te komen en dat lukt Hans heel 

goed. 

  

Hans Half, winnaar 

Pt. St. Maxence 
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Op medisch gebied doet Hans niet heel veel. Hij gebruikt Ropa B voor de darmen. Veertien dagen 

voor de vluchten een geelkuur van Drs. van der Sluis. Als de 2 nachten mand komen dan gebruikt hij 

een Orni kuur om de luchtwegen schoon te maken. Tevens laat Hans de duiven regelmatig 

controleren door Drs. Hans van der Sluis en als er niets is, dan gebeurt er verder ook niets. Hans is er 

dan ook van overtuigd dat als ze goed zijn, je er soms maar beter vanaf kan blijven. 

  

In het begin van het jonge duivenseizoen krijgen de jonge duiven 2/3  dieet en 1/3 vliegvoer van 

Havens. Bij 2 nachten mand gaat hij over op 100% vliegvoer. Ze krijgen volle bak en mogen eten wat 

ze willen. 

  

Tot slot willen we graag van Hans weten of hij nog een tip heeft voor een beginnende liefhebber. Een 

lastige vraag natuurlijk, maar je moet een beetje geluk hebben met goede duiven en een goede 

duivenmelker. Hans voegt daar nog iets aan toe wat we zo op een tegeltje kunnen plaatsen : Een 

goede duif heeft een goede duivenmelker nodig en een goede duivenmelker heeft goede duiven 

nodig. 

  

Hans van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. En wensen je natuurlijk in de toekomst 

nog heel veel succes met de duiven, maar dat gaat vast goed komen. 

 

De 2e plaats gaat naar M.L. Tump uit Landsmeer en de 3e plaats gaat naar T. Klarenbeek uit 

Amstelveen. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

DE TOP 10 

1. H. Half, Amstelhoek 2. M.L. Tump, Landsmeer 3. T. Klarenbeek, Amstelveen 4. 5. & 10. H. la 

Grouw, Amsterdam 6. 7. & 9. Bosse & Zn, Uithoorn 8. V. Eck-de Bruin uit Amsterdam-ZO 


