
 

Gerrit Lotterman Jr. haalt uit op NPO Orléans (door Jannus Kat) 

 

De vlucht vanuit Orléans beloofde voor de duiven van Noord-Holland een zware vlucht te worden. 

Geluk hierbij was dat de temperatuur niet al te hoog zou uitvallen, waardoor verwacht werd dat de 

duiven toch nog een redelijke snelheid zouden behalen. Niets was echter minder waar, de eerste 

duiven wisten geen 1100 m.p.m. te bereiken wat duidde op een meer dan zware vlucht. Winnaar in 

Noord-Holland werd Gerrit Lotterman, beter bekend onder de naam Gerry. Zijn jaarling doffer de 

‘Gerrit’ wist al zijn ruim 8000 concurrenten 12 m.p.m. voor te blijven, een prestatie van formaat.  

De vader van de winnaar komt bij Fred van het Veldt uit Haarlem vandaan, dit is een halve Henny La 

Grouw. De moeder is een zelf gekweekte en is ingeteeld naar de oude lijnen van wijlen Gerrit 

Lotterman Sr. De jaarling doffer wordt net als zijn zeven hokgenoten op klassiek weduwschap 

gespeeld. Dat er maar met acht doffertjes wordt gevlogen heeft als voornaamste oorzaak de vele 

verliezen bij de jonge duiven. Wel wordt er aan de doffers een hoop aandacht besteedt. Na dat de 

mannen een uur hebben getraind is Gerrit zeker nog een uur in het hok te vinden, waar hij dan de 

doffers een uur lang vermaakt met vechten, eten etc. Dit is echter alleen ’s avonds het geval, ’s 

ochtend worden de doffers alleen even gevoerd. Zoals eerder geschreven trainen de doffers  ’s 

avonds een uur van 16:00 tot 17:00. Hierna worden ze gevoerd  met een mengeling van Versele Laga 

Subliem, Mariman Superdieet, Beyers Variamax en een zuivering mengeling. Daarnaast krijgen ze nog 

tal van bijproducten.  Deze intensieve begeleiding heeft hem dus, gezien de resultaten, geen 

windeieren gelegd. 

De Fondclub feliciteert Gerry met deze mooie overwinning; ook de gelukwensen voor de nrs. 2 en 3, 

Comb. van Ackooy uit Hoofddorp en Cees van Lammeren uit Bovenkerk. 

 

 
Gerry Lotterman, de winnaar van Orleans 2013 
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