
 
 

Fam. Hendriks, Zuiderwoude, winnaar Perpignan. 

 
De afsluitende ZLU-vlucht Perpignan werd opnieuw geen ‘makkie’, maar het lijkt erop dat de duiven 

aan de zomerse omstandigheden gewend raken want het verloop van de vlucht was alleszins 

bevredigend. De vroegste Nationale duif viel om 19.03 uur in Benschop op 1056 km en ruim 1,5 uur 

later werd de vroegste Noord-hollandse duif op een afstand van 1083 km geklokt door Gert-Jan 

Hendriks.  

Het was zijn topduivinnetje, de 0-1559669, ingekorfd op een (ondergeschoven) jong van 2 dagen, die 

de 1083 km naar Zuiderwoude in de Fondclub het snelste overbrugde en bovendien beslag legde op 

een 11
e
 plek Nationaal. Met 5 van de 6 ingezette duiven in de prijzen zou het trouwens toch een 

topdag voor Gert-Jan worden. 

De winnares had eerder reeds een 241
e
 Nat. Perpignan en een 80

e
 Nat. Agen gevlogen. Aan de 

herkomst van de duivin zit wel een aardig verhaal: tijdens het inkorven in Alkmaar ergens in 2010, 

werd de stiefzoon van Gert-Jan, Supakon (met wie hij onder de naam Fam. Hendriks samenvliegt) 

een duif beloofd door Ys Kaptein. Ys hield woord en bracht een jong bij huize Hendriks uit de 2
e
 Nat. 

St.Vincent 2004 (Brugemann-soort) x kleinzoon van de “Bettini’ (Wijnands, Maastricht). En dit blijkt 

dus geen verkeerde te zijn …..  Het beestje heet toepasselijk ‘IJsje’. 

Gert-Jan Hendriks houdt door tijdgebrek, maar ook omdat het hem vooral maar om 2 vluchten te 

doen is, n.l. Barcelona en Perpignan, op een speciale manier duiven: hij richt zijn jongen in hun 

geboortejaar niet af en ook als jaarling gaan ze nauwelijks de mand in, alleen in het najaar brengt hij 

ze dan een paar keer enkele tientallen kilometers weg. Zijn duiven hebben het hele jaar open hok en 

dat achtte hij voldoende. Nu is hij toch bezig om dat beleid wat bij te stellen, door wat meer in te 

korven, zo deed hij dit jaar voor het eerst mee met Agen. 

De felicitaties zijn voor de Fam. Hendriks, evenals voor de nummers 2 en 3 Rob Timmermans uit 

Schellingwoude en Cees van der Laan uit Castricum. 

 

.  
De winnaar van Perpignan Gert-Jan Hendriks hier met broer Jeroen en  zoontje  


