
 

Reportage 
 

Vlucht vanuit Bordeaux 18 juni 2021. 

Bordeaux voor Henk Bos Purmerend. 

Bordeaux met een afstand voor Henk van ruim 937 km werd een vlucht met veel nachtelijke 
aankomsten, tenminste het begon al vroeg te lopen waarna de vlucht verder stroef verliep. 
Uiteindelijk zou de vlucht een kleine 8 uur openstaan. 

Henk Bos uit Purmerend had het genoegen om zijn duivin de NL. 19-935 in de nacht te 
kunnen constateren en dat was om 3.45.52 uur precies, nachtelijke aankomsten dus. 

Henk komt van oorsprong uit het Drentse Hoogeveen waar hij al op jonge leeftijd met zijn 
vader de duivensport beoefende, hij zal begonnen zijn op zijn 10 of 11e jaar. 

Hij was 13 a 14 jaar toen hij zijn vader overhaalde mee te doen met jonge duiven Orleans 
waarna er 3 duiven werden klaargestoomd die voor heel veel plezier zorgden door 1, 2 en 3 
te spelen in de club te Hoogeveen. 

Qua werk, hij zat altijd in de financiële wereld eerst in Hoogeveen bij de ABN en later ging hij 
wonen in Amsterdam waar hij diverse functies bekleden waarbij onder andere Commercieel 
leider, later als directeur bij de bank in Zaandam als zakelijk directeur, hij sloot zijn zakelijke 
carrière af als directeur bij de bank verantwoordelijk voor de agrarische sector. 

In 1983 verhuisde hij naar Purmerend om daar weer met duiven te beginnen. Succesvol 
zoals blijkt. 

Bordeaux werd 18 juni om 15.00 uur gelost en het werd een zware, hoewel de gemaakte 
snelheid in de uitslag anders doet vermoeden omdat de duivin de 937 km met een snelheid 
van 2241 meter per minuut heeft afgelegd 



De winnende duivin werd gespeeld als weduwduivin en deze trainen elke dag 

Het soort duiven waarmee Henk onze mooie sport bedrijft komt weg bij Comb. Verwey de 
Haan, Nico Tetteroo en 2 fantastische duiven van Ron Voorn. Zeker mag niet vergeten 
worden te noemen het Bontje uit de superkweker van Fred Stet en een aantal duiven van 
zijn oude soort waarmee hij in 2007 op Bergerac de 5e in Noord-Holland van Bergerac won, 
en dat was de 15e duif in de sector. De duivin die hij als stamduivin aanvoerde vloog in haar 
carrière de 50e nationaal in Nederland. 

Henk is lid in Edam en is enthousiast over het feit dat onlangs een 3-tal jonge mannen lid 
zijn geworden die voorheen Spaanse kroppers hielden, hij ziet dit als een mooie aanwinst 
voor de sport en een goed teken voor de toekomst. 

Overnachtfondvluchten staan wel vaker lang open in dit geval in de Fondclub ca. 8 uur 
voordat het prijsgemiddelde van de 589 duiven geconstateerd waren. 

Henk, namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De 2e duif op Bordeaux valt bij de altijd hardwerkende Remy Rouw in Volendam, hij had er 
18 mee en begint met zijn 4e getekende. 

Remy ook gefeliciteerd. 

De 3e duif valt bij Gerben Haytema in Wormer, agrariër in ruste, hij had er 5 mee en begint 
met zijn 1e getekende. 

Gerben ook gefeliciteerd. 

 


