
 

Reportage 
 

Winnaar Chateauroux Peter Crans, Den Helder op 6 augustus 2022. 

 
Chateauroux was wel zo’n beetje de zwaarste 
dagfond vlucht van dit jaar. 
Met een kalme noordoosten wind en een hoge 
temperatuur. 
Wanneer je zo’n beetje de verst afgelegen 
deelnemer bent in de afdeling en dan met 22 meter 
voorsprong de snelste duif klokt, dan kun je stellen 
dat je een super duif in je hok hebt zitten. 
Peter had wel op een mooie klassering gerekend. 
Het weer was goed en waar meestal de wind in de 
kop van Noord-Holland net iets harder waait, viel de 
wind dit keer mee. 
Een duif in de top 10 zat er wel in dacht hij, maar 
een eerste op deze afstand met een tegen wind is 
natuurlijk een geweldige prestatie van deze duivin 
de 0-1392602. 
Het was niet de enigste duif die hij goed pakte op 
deze vlucht. 
Met 6 van de 8 in de prijzen en 3 bij de eerste 20, 
laat zien dat hij een mooi hok met duiven heeft. 
Ook de wijze waarop hij speelt is ongebruikelijk. 
Hij vliegt met duivinnen die niet gekoppeld zijn. 
Ze gaan daarom op de vlucht mee zonder te tonen 
en komen thuis in een leeg hok. 
Ze vliegen dus op het hok en Peter. 



Op de vraag of ze niet paarlustig worden onder elkaar, antwoord Peter, dat ze soms wel met elkaar 
aan het rommelen zijn maar zij niet zolang de kans krijgen om dit te doen. 
Het is vliegen, voeren en na 10 minuten zitten ze weer opgesloten. 
Het moeten natuurlijk wel klasse vogels zijn. 
Met 2 kampioensduiven bij de eerste 20 van de afdeling en de 0-1392602 – die ook nog maar één 
keer had gemist, bewijst dit wel. 
De vader van de 0-1392602 komt rechtstreeks bij R.Bakker vandaan en de moeder is een dochter 
van de Okidoko.(alom bekend) 
Dat laat wel zien dat de 0-1392602 uit klasse vogels vandaan komt. 
Dit is overigens ook niet de enigste topper uit dit koppel. 
Vorig jaar speelde N. Ory ook al een eerste op Chateauroux met een duif uit ditzelfde koppel. 
Als voer gebruikt hij Embregts Theunis Champion en NPO mix. 
Zo’n beetje 80/20 en als de vluchten zwaarder worden een beetje meer van het vetrijke NPO mix en 
uiteraard wat pinda’s. 
Om de paar weken gaat Peter naar Nanne Wolf om daar de duiven na te laten kijken. 
Alleen als er wat geconstateerd wordt, dan wordt er wat gegeven. Hoogstens een geelpil. 
Aan de luchtwegen mankeert nooit wat volgens Nanne. 
Omdat Peter sinds twee jaar SAS druppels gebruikt. 
 
Namens de Fondclub van harte gefeliciteerd! 


