
 
 
    

  

`Familie van Dongen maakt 
dubbelslag’.  
Overwinning van Bourges in 
Fond Union de Blauwe Doffer 
Rayon 2 Brabant 2000 tegen 
3951 duiven 
 

Eigentijdse humor, openheid en 
fanatisme ineen. Het karakter van John 
van Dongen is direct duidelijk bij 
binnenkomst. Bij het zien van de 
papegaai in de kamer grapt John, “dat is 
hem, de overwinnaar”. Een introductie 
hoef je John niet te geven. Van de laatste 
10 jaar is hij 8 maal generaal kampioen 
geworden in de RCC Roosendaal!!! 
 
Opvallende feiten 
Om een kijkje in de keuken te geven sommen 
we een paar opvallende feiten op, die tijdens 
het gesprek naar voren zijn gekomen. 

• John heeft dit jaar zijn voersysteem 
omgegooid. Elke dag krijgen de duiven 
volop Versele Laga voer. ’s Ochtends en ’s 
avonds 2 lepels per duif en na een 
kwartier leegt hij de potjes. Maar John wil 
alles in perfectie doen, dus regelmatig 
stuurt hij een e-mail naar Nico Jan 
Koenders om advies in te winnen over het 
optimale voersysteem. 

• John trekt er regelmatig op uit en toen hij 
vorig jaar bij Jac Ansems op bezoek was 
gaf hij zijn ogen goed de kost. Naar John 
zijn mening is ornithose met name een 
kwestie van een goed hok. Een week voor 
het seizoen zorgde hij er dan ook voor 
dat de wind niet direct in het hok kan 
slaan en direct zag hij de koppen van de 
duiven steeds strakker worden. 

• Door de jaren heen is John erachter 
gekomen dat met name de kwaliteit van 
de duiven ertoe doet. Hij is altijd op zoek 
naar duiven die in de afstemming 
bewezen kleppers hebben zitten. 

• Aangezien John in ploegendienst werkt en 
het zo makkelijk wil maken voor zijn 
vrouw worden de weduwduivinnen 
voorafgaand aan de vlucht niet getoond. 
Zo gaan ze rustig de mand in en hoeft hij 
zich niet druk te maken of de duivinnen 
wel fel genoeg op de doffer zijn. 

De dubbelslag overwinning 
De voorbereiding was perfect naar John zijn 
mening, behalve het laatste uur voor de 
inkorving. Aangezien een deel van John zijn 
dagfondduiven tussen de midfondduiven 
zitten, had hij zijn midfondduiven buiten 
gesloten en in de tussentijd de twee hokken 
van dagfondduiven samen gelaten. De strijd 
tussen de 2 hokken, zorgde er voor dat de 
doffers onderling flink gemotiveerd werden 
en zich niet makkelijk lieten pakken. Dit was 
naar mening van John niet perfect, maar 
achteraf was het wellicht toch de extra 
motivatie voor de 06-1201422. 
 

 
 
De prachtig gebouwde 422 kreeg John van 
sportvriend Manfred Ardon die hem kweekte 
uit een doffer van Cees Maas (uit lijn Pintho 
en Lichte duif van Dick Marijnissen) 
gekoppeld met een duivin van Jos de Nijs uit 
Hoogerheide. Overigens is de 422 van alle 
markten thuis, want hij vloog eerder een 5e 
en 8e van Nivelles tegen 2237 en 1956 
duiven. Het bleef echter niet bij de 
overwinning want ook de 2e prijs in de RCC 
was voor John (overigens komt deze doffer 
ook van Manfred). 
 
Dat alle duiven van John in vorm zijn bleek 
eerder op de dag vanuit Creil. Ook hierbij 
speelde John de eerste in de RCC tegen 1790 
duiven zodat het een echte dubbelslag werd. 
 
Familie van Dongen geniet er nog lekker van 
en namens de Fond Union de Blauwe Doffer, 
nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Jordi Damen, Langeweg 
www.deblauwedoffer.nl  


