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Agen én Barcelona, Gertjan Richter krijgt niets cadeau, of toch?  
Door Jaap van der Weijden 

Vorige week zondag 1 juli 2018 werd Gertjan 50. De 
zaterdag ervoor vroeg zijn vriendin Carolina wat hij wilde 
hebben voor zijn verjaardag. Hij grapte: een 1e 
nationaal…. 
 
Het werd geen 1e maar het cadeau was nog mooier: 2 
keer een 2e nationaal. Eerst een 2e nationaal Agen en een 
week later een 2e nationaal Barcelona. Twee zeer zware 
vluchten met krachtige Noordoosten wind. Gertjan was  
meer dan content met deze geschenken en bedankte zijn 
vriendin met “Dank je schat” Wat hij tegen zijn twee 
duivinnen zei, laat zich raden.  
 

De aankomst van Agen  
Het leuke van de aankomst van Agen was dat zijn vader ook 
aan het letten was. Net voor aankomst zei zijn vader: "Ik 
moet even naar het toilet" met het gevolg dat hij niet zag hoe 
de zwartbonte duivin vanuit het Noordwesten het hok in 
stierde. Hij baalde ontzettend maar was net als Gertjan 
enorm blij met deze vroege aankomst. Toen Gertjan een half 
uur later zei: " Het wordt wel tijd voor een tweede" grapte 
pa: "Zal ik even naar het toilet gaan? 
 
De 16-003 was ingekorfd op ondergeschoven kleine jongen 

waarop ze 2 dagen zat. Het is een nijdige duivin die haar broedhok met alles verdedigt met wat ze in 
huis heeft. 
 
De aankomst Barcelona op verjaardagsfeest van zijn 
moeder 
De 14-1801458 ging op 14 dagen broeden de mand in op 
Barcelona. Omdat Barcelona een dag werd uitgesteld 
kwamen de duiven op zondag de 8e  thuis. Laat zijn moeder 
nou net haar verjaardagsfeest voor de familie op die 
zondagmiddag hebben ingepland. Maar het probleem werd 
soepel opgelost door het feest bij Gertjan thuis te vieren. Zo 
konden Gertjan en zijn familie de aankomsten van Barcelona 
in de gaten houden. 
 
Nadat de eerste nationaal gevallen was zei Gertjan tegen zijn vader dat ze vóór 14.45 uur moesten 
draaien. Rond die tijd stond hij te turen naar het zuiden. Hij zag de 458 als een stipje aankomen 
vanuit het Zuidwesten. Ze knalde als een kanonskogel recht op de plank het hok in. Zelden heeft 
Gertjan een duif zo gedreven naar binnen zien gaan. 
Die gedrevenheid is volgens Gertjan kenmerkend voor haar: De 458 is net als haar nichtje (de 003 
van Agen) zeer fel op het nest. Van het nest pakken is vrijwel onmogelijk.  
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Gertjan zag net als alle Noord-Hollanders de NO-wind na de middag aanwakkeren naar kracht 4. Zou 
dat niet zo zijn geweest dan had er wellicht een 1e ingezeten. Wie zal het zeggen? Hij had deze duivin 
ook internationaal-duivinnen gezet. Dus mogelijk pakt ze in dat klassement wel de 1e. Wij van de 
Fondclub hopen het samen met hem want wat is dit een geweldige reclame voor Gertjan en voor de 
Noord-Hollandse duivensport. Op geen enkele manier kan iets aan de beschreven prestaties van 
deze melker en zijn duivinnen worden afgedaan. Neutralisatie-excuses, nachtvlieger-excuses, 
windrichting-excuses, regen-excuses, kruisvluchten-excuses, afstand-excuses: nee er is domweg geen 
enkele geldige reden te bedenken om de topprestaties te relativeren. 
 
Wat betreft de voorbereiding, voeding en medische verzorging 
De duiven gaan dit jaar 2 keer per dag los. ’s Morgens om 6.00 uur de doffers en ’s middags om 16.00 
uur de duivinnen. 
Vanaf de 1e wedvlucht worden de duiven ingevlogen t/m de 1e dagfondvlucht (duivinnen die 
moeten leggen uitgezonderd). De tweejarigen (de latere van 2016) gaan hierop mee. De oudere van 
3 jaar of meer in principe niet. 
De jaarlingen zitten dit jaar op een aparte afdeling. Zij worden opgeleid zoals het uitkomt. Dat bevalt 
Gertjan tot nu toe prima. 
De duiven krijgen in principe semi volle bak. Daarmee krijgt hij ze op gewicht. 
Gertjan controleert zijn duiven zelf regelmatig op geel. Bij twijfel over de conditie raadpleegt hij de 
dierenarts Stephan Göbel (V.d.Sluis) 
 
\De kwekers zitten bij zijn vriend Hennie de Vries in Bovenkarspel. Hij zorgt ervoor dat er jaarlijks een 
100 jongen naar Amstelveen komen. 
 
De 003 en de 458 zijn op het hok van Hennie geboren. Zij zijn twee nichtjes van elkaar. Op de zware 
Agen pakten 2 zusjes en een broertje (alle van 2016) een concours (o.a 55e nat). 
De 003 en de 458 zijn gekweekt uit de oude lijnen van Hennie de Vries (Volkens) en recente nieuwe 
Champ lijn (A. Hendriks/ F.van Ophuizen) gekruist met het beste wat hij van de Gebr. Jacobs heeft 
zitten. 
 
Ondanks de internationale belangstelling voor beide dames blijven ze voorlopig nog in de buurt om 
deze nieuwe lijn vast te kunnen leggen voor de toekomst. 
 
Namens alle Noord-Hollandse fond- en overnachtspelers: proficiat 
 
DE TOP 10 - AGEN 

1. & 8. G. Rigter, Amstelveen 2. & 7. Comb. Baas & Berg, de Kwakel 3. & 9. Ysbr. Kaptein 

4. P. Zuurbier, Heiloo 5. & 10. Cor Sneekes & Zn, Driehuis 6. M. Kok, Ransdorp 

DE TOP 10 - BARCELONA 

1. G. Rigter, Amstelveen 2. D. Ruiter, Lutjebroek 3. Thea van Son, Alkmaar 

4. Marcel Tromp, Egmond Binnen 5. Duo de Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef 

6. M. Kok, Ransdorp 7. P. Zuurbier, Heiloo 8. J. Hommes & Zonen, Akersloot  

9. L.A. Pronk, Breezand 10. Kees Droog, Andijk 
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