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Ook nu wint Bas Thiele eerste dagfondvlucht Gien 
Door Anke Ouwehand / Fred Kramer 

We zijn het inmiddels gewend dat in de duivensport het weer vaak onderwerp van gesprek is. Zo ook 
in aanloop naar de eerste dagfondvlucht van het seizoen. Er werden tropische temperaturen 
verwacht en warm werd het zeker! Al vroeg in de ochtend konden de duiven vanuit Gien aan de bak, 
want om kwart voor zeven viel het startschot. Menig liefhebber zal peentjes gezweet hebben tijdens 
het wachten, was het niet van de warmte dan was het wel van de zenuwen. 
 
Om vijf voor één valt de beslissing : Bas Thiele pakt een jaarling op een afstand van 546 kilometer 
met een snelheid van 1474 meter. Een zeer knappe prestatie voor een jaarling om in deze 
omtstandigheden de winst binnen te slepen op de eerste vlucht van dit seizoen. Een leuk detail: Ook 
vorig jaar wist Bas de eerste vlucht van het seizoen te winnen, Chateaudun. 
 
We willen natuurlijk meer weten over deze winnende jaarling duivin en namen contact op met Bas 
om de felicitaties over te brengen. Het moge duidelijk zijn dat er kwaliteit op de hokken van Bas zit 
en ook de winnaar komt van goede huize : De vader van de winnaar is een Koopman doffer en de 
moeder is aangeschaft bij Schutte & Zn uit Amsterdam. De duivin was aangelopen, maar daar geeft 
Bas niet om. Veel vaker heeft hij prima resultaat met aangelopen duivinnen. De duiven gaan 
wekelijks mee, zowel doffers als duivinnen. Bas heeft 40 vliegduiven tot zijn beschikking en speelt 
totaal weduwschap. Op Gien heeft Bas er 33 ingekorfd en inmiddels zijn er 30 thuis, dat zijn onder 
deze moeilijke omstandigheden cijfers die we allemaal wel wensen. 
 
Bas voert royaal en dat zal zeker het aanlopen bevorderen. Duivinnen blijven wel na de vlucht tot 
zondag bij de doffers en worden normaliter donderdag dan weer ingekorfd. Als er desondanks wordt 
gelegd, wordt het eitje weggehaald. In België wordt dit systeem zelfs bevorderd en duivinnen 
aangemoedigd om aan te lopen door royaal te voeren en vervolgens na de vlucht de doffer langer te 
tonen. Waar juist anderen zo bang voor zijn, leidt dit bij deze winnaar juist tot succes. Zo zien we 
maar weer dat er vele wegen naar Rome leiden.  
 
We zullen zeker van Bas Thiele meer gaan horen. 
 
Op de 2e plaats vinden we Jan en Joke Kaman uit Wormerveer, ook zij pakken met een jaarling een 
topklassering met een snelheid van 1467 meter. We blijven in de omgeving van de Zaanstreek voor 
de 3e plaats, want die gaat naar Richard Faber uit Westzaan. Ook bij hem zien we een jaarling aan 
kop met een snelheid van 1462 meter.  
 
De schouders kunnen er weer onder de komende twee weken in aanloop naar de volgende vlucht 
want dan staat Vierzon op het programma. Iedereen alvast heel veel succes. 
 
Alle winnaars van deze week van harte gefeliciteerd! 
 
 
DE TOP 10 

1. B. Thiele, Velserbroek 2. & 10. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer 3. R. Faber, Westzaan 

4. H. La Grouw, Amsterdam 5. Comb. Van Ackooy, Hoofddorp 6. R. Schouten, Warmenhuizen 

7. Hoffman/Regtop, Den Helder 8. H.C. Pothuizen, Vinkeveen 9. G. Lotterman jr., Heemskerk 


