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Agen prooi voor Leo Pronk op een van de langste afstanden. 
Door Gerard Dekker 

Agen is een van de kortste afstanden voor overnacht in Noord Holland maar dat neemt niet weg dat 

de duiven van Leo Pronk de winnaar van deze editie maar liefst ruim 1018 kilometer af te leggen 

hebben om het e.c. te laten piepen. 

Gelost om 7 uur in de morgen arriveert Leo zijn 1e duif de volgende morgen om 8.00.09 uur en heeft 

daarmee het lange warme parkoers afgelegd met 925.489 meter per minuut. Een beste klus op een 

van de verste afstanden in Noord Holland. Chapeau. 

Degene die Leo kennen weten dat het een begeesterd liefhebber is 

die alles voor zijn duiven doet  daar aan het duivenparadijs aan de 

Balgweg in Breezand. 

Wie zijn woning aan de Balgweg, die parallel loopt aan de 

Breezanderdijk, de weg die Den Helder met Den oever verbind,  

passeert ziet in zijn voortuin een mini hooischuur staan waarin een 

toom kippen wordt gehouden. Dit is een van de meest 

gefotografeerde toeristische attracties daar in het hoge noorden. 

De kippen worden in de avond wel opgesloten en wel om de 

volgende reden. 

Leo heeft een behoorlijk stuk grond rondom zijn huis en in het verleden hield hij daar vele rassen 

kippen, eenden, duiven, ganzen en nog allerlei ander pluimvee. Dit is verleden tijd omdat Reintje de 

Vos langzaam maar zeker alles is komen halen. Nog niet zolang geleden had hij een broedse kip zitten 

waar hij in de avond een wasmand overheen zette en deze mand verzwaarde met stenen. Maar voor 

de vos was dit geen enkel punt. Wat restte waren wat pluimen. Overigens heeft niet alleen Leo last 

van de vos en de roofvogels, dat heeft iedereen die in die buurt woont.  

Ook heeft Leo een prachtige collectie Goudvinken waarbij momenteel zelfs jongen liggen, kortom je 

mag het daar aan de Balgweg best een beestenboel vinden, maar wat is er mooier dan je op eigen erf 

te kunnen omringen met zoveel mooie dieren waarin je zoveel van je zelf kwijt kunt. 

Leo heeft een timmerbedrijf waar hij veel speciaal op de duivensport gerichte producten maakt zoals 

broedbakken en zitschappen. Maar niets is wat dat betreft te gek, kom met een tekening en Leo 

maakt het voor je.  

Maar even terug naar de winnende duif, deze doffer werd op weduwschap gespeeld en was zijn 1e 

getekende van de door hem ingezette 24 duiven. Wat de afstamming betreft heeft hij het presteren 

niet van een vreemde. Hij komt uit de oude lijnen van Leo, zijn grootvader is de Grote Stoere, waaruit 

de vader komt van deze eerste prijswinnaar. De vader zelf is de No Nonses die de 1e wist te spelen in 

de Fondclub op Perpignan, dat was toen de 10e nationaal. Overigens gaf de Grote Stoere al 3 x een 

teletekstduif. 
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Van de afstamming van de moederskant is minder bekend, wat vast staat is dat het een Cor v.d. 

Heide duif is en dat Leo zijn 1e duif van Barcelona dit jaar ook uit deze onbekende moeder komt, veel 

belovend voor de toekomst dus. 

Leo, namens alle leden van de Fondclub Noord Holland van harte gefeliciteerd. 

Uiteraard is een welgemeende felicitatie aan de opvolgers op zijn plaats en dat zijn: 

Jan Roelofs uit Alkmaar die gaat lopen met de 2e prijs, met 6 duiven mee pakt hij 3 prijzen en begint 

knap met zijn 1e getekende. 

En datzelfde geld voor de heer Sevenhuysen uit Den Helder, 6 mee, 3 prijzen en ook hij begint met 

zijn 1e getekende 

DE TOP 10 

1. L.A. Pronk, Breezand 2. J.C. Roelofs, Alkmaar 3. J.W. Sevenhuysen, Den Helder 

4. H. Hendrik, Vinkeveen 5. Comb. Terpstra-Koper, Hem 6. & 7. F.S. Kramer, Wormer 

8. J. Hommes & Zonen, Akersloot 9. R.G.P. Vermaat, Driehuis 10. Ysbr. Kaptein, Akersloot 

 


