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Hans Half wint na Pont St. Maxence ook Fontenay-sur-Eure 

in de Fondclub Noord-Holland 
Door Jannus Kat 

Dat Hans Half zijn jonge duiven de laatste weken van het seizoen in een zeer goede vorm heeft is wel 
duidelijk. De eerste beste vlucht na zijn overwinning op Pont St. Maxence eist hij tevens de 
overwinning op de Nationale Derby vanuit Fontenay-sur-Eure voor zich op. Dit met een ruime 
voorsprong op de nummer 2 Henny La Grouw.  
 
De winnende duivin – de 2016-1404381 – werd gespeeld op veertien dagen broeden. De vader van 
de winnares is een zelf gekweekte doffer uit een Gaby Vandenabeele doffer x een duivin van de 
Gebr. Jacobs. De moeder van de winnares is een duivin van T. Duivenvoorde, uit het soort van Piet 
van de Merwe. Het soort van de winnende duivin zijn tevens voor een groot deel de basisduiven op 
het hok van Hans Half. Hierbij hebben ook twee geleende doffers van Richard van den Berg en een 
geleende duivin van Willem Wijfje een belangrijke inbreng gehad.  
 
Het belangrijkste spel is voor Hans in principe de dagfond, maar hij merkt zelf ook wel op dat het met 
de jonge duiven dit jaar ook erg goed verloopt, met name de laatste paar vluchten, waarop de jonge 
duiven (uiteraard wanneer mogelijk) op een nestje worden gespeeld. Wekelijks worden de duiven 
eenmaal gelapt, op de woensdag een kleine 20 kilometer. Ook wordt geprobeerd om de jongen zo 
veel mogelijk in het ritme te houden op de wedvluchten. Zo 
werd de Fontenay ploeg de week voorafgaand ook nog op de 
natour gespeeld. Overigens was de winnares toen ook al de 
tweede duif op het hok.  
 
Voor de medische begeleiding en meer informatie over het 
systeem van Hans Half kunt u de reportage van Pont St. Maxence 
op de website van de Fondclub lezen. Wel is zeker nog het 
benoemen waard dat Hans Juniorenkampioen in de Fondclub is 
geworden (0,5 punt voorsprong op Henny La Grouw (!)) en 
daarnaast de tweede kampioensduif Juniorenfond heeft, dit dan 
weer achter Henny La Grouw. Dat Fontenay een mooie afsluiter 
van het seizoen was blijkt dus wel uit het feit dat Hans Half en 
Henny La Grouw 1 en 2 op deze vlucht zijn, 1 en 2 in het 
onaangewezen kampioenschap Juniorenfond zijn en tevens de 1e 
en 2e kampioensduif hadden! 
 
Hans proficiat met deze zeer mooie prestaties! 
 
De 2e plaats gaat naar Henny la Grouw en de derde plaats is voor W. Klaverstijn Jr. 
 
DE TOP 10 
1. H. Half, Amstelhoek 2. & 4. H. la Grouw, Amsterdam 3. W. Klaverstijn jr., Amsterdam 5. W.C.J. 
Wijfje, De Kwakel 6. & 8. J.H. van Duren, Amstelveen 7. T. Klarenbeek, Amstelveen 9. M. & M. 
Kramer, Wormer 10. R. Faber, Westzaan 

Hans Half, winnaar 

Pt. St. Maxence 


