
 

Henny La Grouw wint Nationaal Chateauroux. 

 
De nationale dagfondvlucht van 2011 zou vanaf 4 stations worden vervlogen. Iedere sector stond op een ander 

station. Voor sector 2 werd dit Chateauroux. Noord-Holland bracht 8080 duiven aan de start. Een hoop mensen 

korfden meer duiven in dan zij normaal gesproken op de dagfond doen. Dit met oog op de verwachte vrij lichte 

nationale vlucht. Maar zondagmiddag zou het tegendeel worden bewezen, dit nadat de duiven er op zaterdag 

vanwege aanhoudend slecht weer niet uit konden en de nationale vluchten naar zondag werden uitgesteld. In 

plaats van een door vele verwachte lichte vlucht werd het een erg zware vlucht, waarbij een hoop duiven 

dezelfde dag niet hun hok konden bereiken. De eerste duiven wisten net 1200 mpm te behalen maar de 

meeste behaalden een veel lagere snelheid. Wellicht dat de lossing de thuiskomst van de duiven ook heeft 

beïnvloed. De duiven van sector 2 werden namelijk al om 6:15 (5:15) gelost. Erg vroeg als je het mij vraagt. Ik 

heb ook vernomen dat het rond Zeeland nog potdicht zat rond het tijdstip dat de duiven de grens van 

Nederland-België moesten passeren. Misschien dat dit de oorzaak is geweest van het verlies van een hoop 

duiven, ook was er sprake van erg hoge temperaturen wat de duiven nog niet gewend waren. Ook op de dag 

van schrijven (maandag) is het bloedheet en voor de duiven slecht thuiskomen. Ik ben dan ook benieuwd naar 

de verklaring van de NPO om de duiven zo vroeg te lossen. Hopelijk weten de meeste duiven hun thuishaven in 

de loop van de week nog te bereiken. 

De winnende duif is de 09-1010982, deze duif is alles behalve aan zijn proefstuk bezig. Een duif die echt weet 

wat kopvliegen is. Voor de zoveelste keer weet hij zich te onderscheiden en zijn baas versteld doen staan. Deze 

2-jarige doffer heeft al een hele hoop kopprijzen op zijn conto staan en is op dit moment dan ook een van de 

pronkstukken die Henny La Grouw rijk is. Om maar eens te beginnen met zijn beste prijzen. Als jong was hij op 

de natour al 2457 duiven de baas en vloog hij de eerste in Rayon F op Chimay. Maar ook als jaarling liet hij zich 

van voren zien met onder andere een 8
e
 tegen 4471 duiven, 10

e
 tegen 4386 duiven, 10

e
 tegen 1499 duiven en 

een 18
e
 tegen 16454 duiven. Maar dit jaar als tweejarige zit er al helemaal geen rem meer op deze klasbak. Hij 

vliegt namelijk nu de 1
e
 Chateauroux tegen 8080 duiven, 4

e
 Nanteuil tegen 11894 duiven en een 

5
e
 Pommeroeul tegen 11119 duiven! De bekende uitspraak goed x goed geeft goed komt hier ook perfect tot 

zijn recht. De moeder van de 982 komt namelijk rechtstreeks uit De Bourges. De Bourges won zelf de 1
e
 NPO 

Bourges, maar ook nog de 2
e
 NPO Blois, 8

e
 NPO Tours en de 13

e
 NPO Montlucon. En ook de moeder van de 

winnaar vloog zelf ook al meerdere keren kop op de dagfond! De vader van de winnaar is een doffer van 2006 

welke zich ook op de dagfond meerdere keren van voren heeft laten zien. 

Al met al is de Nationale dagfondvlucht voor Sector 2 van 2011 niet erg goed verlopen. Een hoop verliezen op 

de hokken en ook nog meerdere goede duiven die zijn achtergebleven. Ik hoop dat deze in de loop van de 

week allemaal hun thuisbasis weten te bereiken, maar de weersomstandigheden van maandag en dinsdag 

werken ook niet erg mee. Toch heeft de vlucht voor Afdeling 6 weer een fantastische winnaar met bovendien 

een fantastische duif. Tot over twee weken! 
Jannus Kat 

 

 


