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Wint op Peronne voor Cornelis van Rijn 
Door Ton Snoek en Anke Ouwehand 

Na de dagfond en overnachtvluchten is het nu tijd voor de junioren specialisten. De aftrap van de 

drieluik in de Fondclub is met Peronne. Het zou een mooie vroege lossing worden, want om kwart 

over zeven gingen ze van start. De winnende duif valt bij Cornelis van Rijn uit Nes a/d Amstel om vijf 

voor half elf op de klep met een snelheid van 1535 meter op een afstand van 291 kilometer.  

Cornelis speelt in Kring 5 en weet goede weerstand te beiden tegen de toppers zoals Hennie la 

Grouw, Dave van Zon, W. Klaverstijn en nog vele andere. Een week eerder op Quievrain wist hij nog 

de winst te pakken in de kring wat in de afdeling goed was voor een prachtige 5e plaats. Ook op de 

natoervlucht in dat weekend wist hij in de top mee te draaien door een 2e plaats in de kring te 

pakken.  

 

Hij kweekt samen met Herman Wouters en daar is de NL18-1752602 het resultaat van. Vader van de 

winnende duif komt bij Ton v. Duivenvoorden vandaan en de moeder heeft de lijnen van Van der 

Merwe. Het was in ieder geval geen toevalstreffer. 

 

De jongen worden niet gescheiden en de winnende duif zat op eieren van een dag 10. We kunnen 

concluderen dat dat een goede stimulans was en wellicht net dat beetje extra gaf. Hij voert de 

jongen kweek en zuivering. De mengeling bestaat uit dan uit 50% kweek en 50% zuivering. In aanloop 

naar het weekend komen daar pinda’s en Tovo bij. 

 

Het is een hok in vorm waar we vast de komende twee vluchten nog meer van gaan horen. Cornelis, 

van harte gefeliciteerd met deze topprestatie! 

 

Ook aandacht voor het zilver en brons op deze vlucht. De tweede plaats is voor Dirk van de Heide uit 

Amsterdam met 1533 meter. De derde plaats is voor H.C. Pothuizen uit Vinkeveen met een snelheid 

van 1531 meter. 

 

Allen van harte gefeliciteerd!  

DE TOP 10 

1. C. van Rijn, Nes a/d Amstel 2. D. van de Heide, Amsterdam 3. H.C. Pothuizen, Vinkeveen 

4. & 10. Bosse & Zn, Uithoorn 5. Comb. Geutskens, Amsterdam  

6. 7. & 8. Van Vliet/Mastrigt, Aalsmeer 9. J.H. van Duren, Amstelveen 

 


