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2 jarige duivin van John Hardebol wint Marseille 
Door Jaap van der Weijden 

De eerste getekende (2jarige duivin 2015-1609375) van John Hardebol bezorgde hem op vrijdag de 

21e juli 2007 een klinkende overwinning op Marseille. In een eerlijke, regelmatige vlucht bewees 

deze duivin de beste te zijn door een afstand van 1053,5 km met een gemiddelde snelheid van bijna 

1200 m/min op één dag te overbruggen. Overtuigender kan het toch niet? John zag zijn duivin in een 

rechte lijn uit het oosten aankomen. Het duurde nog even voordat ze binnenliep maar de speling was 

ruim voldoende door haar hoge  gemiddelde snelheid. 

Iets eerder deze avond klokte op een kortere afstand de Combinatie Verweij-de Haan (2e) hun 2e 

getekende en nog wat later op de avond klokte ook de Combinatie berk Zomerdijk (3e) hun 2e 

getekende. Beide combinaties blonken uit qua hokprestatie.  

De 375 stond niet voor niets bovenaan. John heeft veel vertrouwen in haar en haar zusje die dit jaar 

als eerste getekende van Agen om kwart voor 6 in de morgen op het hok aankwam. En de moeder 

van de twee zusjes speelde als 2 jarige een 17e nationaal op Barcelona.  

De 375 stond bij het inkorven op 10 dagen broeden. Dit scheelt een hoop rommel in het hok en de 

resultaten zijn goed volgens John. Na zijn verhuizing heeft John een  terugslag gekend in de sport-

prestaties. Het was de afgelopen jaren zoeken naar een nieuw evenwicht op het hok. Een aan het 

weer aangepaste natuurlijke maar wel beperktere beluchting lijkt dit jaar goed aan te slaan. Ook 

heeft John de doorzichtige golfplaten verwijderd en heeft hij het aanbieden van vetrijk voedsel kort 

voor de vluchten losgelaten. "Opvoeren met Tovo en wat snoepzaad twee dagen voor de inkorving is 

beter dan de duiven maar vol te stoppen" volgens John. 

John heeft een bijzonder opvatting over het spenen van jonge duiven. John laat zijn jongen gewoon 

in het hok bij de ouders. De jongen aarden goed en ze nemen de ouderen mee op hun trektochten. 

Jong en oud zit bij John dus gewoon door elkaar.   

Dit jaar heeft John het vertrouwen in zijn duiven weer terug, met name in zijn oude soort. Het 

bijhalen van dure duiven van bekende liefhebbers had niet het gehoopte succes en het zijn juist 

eigen duiven die het nu zo goed doen.  

Tenslotte gevraagd naar een tip: Houd vertrouwen in je eigen duiven en maak het jezelf niet te 

moeilijk. Succes en vorm kunnen zomaar komen. 

DE TOP 10 

1. John Hardebol, Castricum 2. Comb. Verweij-de Haan, Mijdrecht 3. Comb. Baas & Berg, de Kwakel 

4. Ysbr. Kaptein, Akersloot 5. G. Rigter, Amstelveen 6. C.K. Niesten, Uitgeest 

7. & 9. Peter Homan, Zwanenburg 8. Duo de Groot- Leijen, Egmond aan de Hoef 

10. H. Hendriks, Vinkeveen 
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VOORAANKONDIGING SCHENKING JOHN HARDEBOL 

Ook John doet een fantastische schenking voor de jonge duiven verkoop van de Fondclub, welke in 

het najaar (rondom feestavond) georganiseerd zal worden.   

 

John bedankt voor je super schenking! Meer weten over de veiling en de schenkingen? Hou de 

website in de gaten. Alle aangekondigde schenkingen zijn uiteraard onder voorbehoud. 

 

 

 

 


