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3 jarige geschelte Hummer zet door tegen de wind in. 
Door Jaap van der Weijden 

Weer en aankomst 

De aankomst van de doffer met Ringnummer 15-1552604 was prachtig. Recht uit het zuiden, tegen 

de straffe noordenwind in. Hij landde rechtstreeks op de klep. 

Op dat moment wisten Paul en Richard  van de combinatie Baas/ Berg dat er nog geen meldingen 

waren in Noord Holland. Een vroege: dus volop spanning. Want zit je als melkers op de voorhand en 

je krijgt zo'n steenvroege, dan is het nagelbijten. Paul en Richard waren al blij met de aankomst en 

verwachtten eigenlijk dat er nog wel één of meer op de navlucht een hogere snelheid zouden halen 

ook al was het voor noorderlingen een zware vlucht gezien de wind  

Snelheid en kracht als een Hummer 

Met een gemiddelde van 55 km per uur bleek 

hun doffer provinciaal de snelste. Geen duif 

kwam er meer onderdoor. Een 28e nationaal met 

deze straffe tegenwind geeft aan hoe sterk de 

604 de grote afstand had overbrugd. De doffer 

toont daarmee aan dat zijn naamgevers het goed 

hadden gezien: Hummer werd hij gedoopt. Dat 

dankte hij aan zijn postuur: Breed met een 

ijzersterk karkas. 

Boven verwachting 

Een eerste spelen in Noord-Holland, op deze vlucht was meer dan Paul en Richard vooraf hadden 

verwacht gelet op de sterkte van de  melkers in Noord Holland. Het toont hun bescheidenheid zeker 

als je bedenkt dat zij vorig jaar geweldig vlogen met als topprestatie de eerste op Agen. 

Eigen kweek, over gewend en ingespeeld 

De Duif 15- 1552604 is geboren in augustus 2015 in Uithoorn en is in november 2015 met zijn mede 

hokgenoten verhuist naar de Kwakel. Van moeders kant is hij een kleinzoon van de Vino en van 

vaders kant een kleinzoon van de Tim de vaandeldragers van het hok Baas/Berg. 

Na te zijn gewend en afgericht heeft hij als jaarling de X vluchten gevlogen tijdens het jonge duiven 

seizoen 2016. In 2017 en 2018 is hij ingespeeld op weduwschap en ging mee met de 

programmavluchten van Noord Holland en Hank om ritme op te doen.  

Voorbereiding 

Naar de ZLU vluchten toe koppelen Paul en Richard de duiven en spelen ze op eieren of kleine 

jongen. De duiven worden de laatste 4 dagen voor inkorfing extra verwend met vetrijk voer en 

pinda,s om zo voldoende energie op te bouwen om deze zware vluchten met succes te vervliegen. 

Hummer heeft een vaste duivin die niet gespeeld wordt en hem opwacht en vertroetelt bij 

thuiskomst van een vlucht. Groot voordeel volgens Paul en Richard is dat zij snel weer op nieuwe 
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eieren komen. Dat was het geval na zijn 1e vlucht dit jaar uit Pau .De duivin legde alweer na 5 dagen 

waardoor Hummer snel kon herstellen en top aanvoelde voor de vlucht St Vincent. 

Prestaties van de Hummer 

De 604 is op vier  ZLU-vluchten gespeeld en heeft evenzoveel prijzen behaald. In 2017 een 12e Agen 

en 96e Perpignan. In 2018 een 33e Paul en dan nu een 1e St Vincent in de Fondclub .  

2019 

Volgend jaar gaat Hummer mits weer in goede conditie voor zijn 5e zlu vlucht waarschijnlijk weer 

Pau. 

DE TOP 10 

1. Comb. Baas & Berg, De Kwakel 2. Duo de Groot- Leijen, Egmond a/d Hoef  

3. & 10. M. Kok, Ransdorp 4. Cor Sneekes & Zn, Driehuis 5. F.S. Kramer, Wormer 

6. Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 7. & 8. J. Hommes & Zonen, Akersloot 

9. G. Rigter, Amstelveen 

 


