
 Provinciaal Criterium Z.L.U. - Perpignan:  

Superieure overwinning voor John van Kan uit Geleen   

De traditionele afsluiten van het seizoen en bijna altijd een ‘echte kuitenbijter’ om maar 
een wielerterm te gebruiken. Dat mag van deze Perpignan met recht worden gezegd. En 
deze afsluiter van het seizoen kreeg in de ‘460’ van John van Kan een winnaar van formaat. 
Op de dag van lossing waren er in Nederland geen duiven doorgekomen en dat bood voor 
alle deelnemers nog alle hoop om met de zegepalm aan de haal te gaan. Tegen alle wetten 
der logica in, want de hele vluchtlijn kende een duidelijke oostelijke wind, kwam de eerste 
nationale uit Limburg. Om 6.03 wist John van Kan zijn eerst getekende te klokken op een 
afstand van 955 km en realiseerde daarmee een snelheid van 999 mpm. En als de kaap van 
1000 meter niet wordt gehaald dan weet je dat je meer super zware vlucht van doen hebt. 
Helemaal aan de westkant was het Jac van de Bosch die een kleine 9 minuten later klokte 
op een afstand van 974 km en zijn duif haalde als enige een snelheid boven de 1000 mpm 
en wel 1010 mpm. In Limburg ging John van Kan met de hoogste eer strijken en zijn 
winnende doffer had een voorsprong van maar liefst 107 mpm op nummer twee, een 
doffer van de combinatie Kurvers – de Weerd uit Hulsberg. 

Uitgeblust 

Het is zo’n 2 weken na Perpignan als ik bij John op bezoek ben. Tegenover zit een 
liefhebber die een beetje een uitgebluste indruk maakt. ‘Ja dat klopt wel zo’n beetje’, 
steekt John van wal. ‘Ik ben blij dat het voorbij is. Je steekt er het hele jaar veel energie in 
maar tijdens het seizoen is dat nog wat meer. Je wil alles gewoon perfect doen. En als de 
prestaties goed zijn geeft dat ook weer energie maar dan nog…. En de laatste weken van 
het seizoen ging het buiten verwachting goed. Op Narbonne begon ik met de 37e 
nationaal, op Tarbes 2 op 2 en dan denk je het kan niet beter en wordt je volledig verrast 
door een 1e Provinciaal Criterium te winnen. Gewoon te gek!’ 

De ‘460’ 

Dat is de winnaar van het Provinciaal Criterium op Perpignan. Van de 843 duiven in 
concours was hij de hele meute te snel af. En dat in een seizoen waarin hij wisselvallig 
presteerde. ‘Klopt’, zegt John. ‘In voorgaande jaren speelde ik hem meestal op de 
morgenlossingen Bergerac en Cahors, daarna ook op Bordeaux middaglossing en was toen 
mijn eerste duif. En dat was ook het geval op Dax. Ik klokte toen binnen 5 minuten ook zijn 
2 broers! In het voorbije seizoen was zijn eerste opdracht Bordeaux middaglossing. 
Ondanks dat ik hem verwachtte won hij slechts een staartprijs.  Cahors middaglossing 
kwam hij na de prijzen fit thuis. Vreemd was het dat hij na die vlucht ineens veel beter 
ging trainen en richting Perpignan toonde hij zich steeds beter. Je kent dat wel, mooie rode 
pootjes, super glanzend verenpak. Ik had zoiets van ‘laat het dan nu maar eens zien’. Ik 
had eerlijk gezegd niet verwacht dat hier zo vroeg duiven zouden ‘vallen’. Als dat dan toch 
gebeurd, slaan de zenuwen in alle hevigheid toe, dat mag je van me aannemen. Er breekt 
een spannende tijd aan want met de achtervlucht kunnen je nog veel liefhebbers 
passeren. Gelukkig is dat niet gebeurd. Tja zo’n resultaat geeft een geweldig gevoel. Dat 



heeft ook veel impact, de telefoon staat rood gloeiend en dan nog maar te zwijgen van de 
vele felicitatie-mails.’ 

 

 
De '460' 

Afstamming 

Dat is er eentje om van te watertanden! Dan zie je dat de ‘460’ het van geen vreemde 
heeft en een hele familie heeft die waar dan ook in binnen- en buitenland topprestaties 
neerzet. 

De vader is een kleinzoon van de beroemde ‘Blauwe Vanoppen’ van Harrie en Roger 
Wijnands via Guus van Aken uit Wijk bij Duurstede. Deze kleinzoon was toen gekoppeld 
aan de ‘Laate Witbuik’ zoon van stamdoffer ’t Evenbeeld’ of te wel de ‘Jonge Witbuik’ 
super kweker bij Batenburg. De moeder van de ‘460’ komt via Jo Arets uit Puth en komt uit 
de onvolprezen kampioenencollectie van wijlen Fons van Ophuizen. Een volle broer van de 
‘460’ wint bij Don van de Laarschot o.a. 33e nationaal Bordeaux terwijl de 37e nationaal 
Narbonne op eigen hok komt uit de vader van de ‘460’. 

Het hok 

Het erf van John laat het niet toe grote hokken neer te zetten daarom heeft hij een deel 
van de garage omgetoverd tot hok. Dat was en is nog niet zo eenvoudig, want het is een 
donkere ruimte waar weinig daglicht in kan. Ander probleem is de verluchting maar door 
de buitendeur te voorzien van windbreekgaas is dat probleem opgelost. Deze deur staat 
dan ook altijd open. 

Om toch voldoende licht in de hokken te hebben wordt er met het licht ‘gespeeld’ en dat 
heeft ook zijn voordelen. In het begin van het seizoen wordt alles gelaten zoals het is. Het 
is redelijk donker in de hokken en op die manier wordt de pennenrui tegen gegaan. 
Geprobeerd wordt het zo lang mogen ‘donker’ te houden.  Vanaf de 3e week voor de 
langste dag van het jaar wordt hierin echter verandering gebracht. Tussen 5 uur ’s-
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morgens en 23 uur ’s-avonds brandt er dan een daglichtlamp. Na 5 weken wordt deze zg. 
zeebootlamp vervangen door een TL-daglichtbuis. Het hok meet 3 x 3 x 2 m en het is er 
dan toch nog behoorlijk schemerig. Dat dit echter geen nadeel levert blijkt uit de 
prestaties want die zijn gewoon super. Het is volgens John dan wel geen ideale situatie 
maar hij durft er ook geen verandering in te brengen zolang de resultaten goed zijn. ‘We 
maken het ons soms veel te lastig’, aldus John. 

Motivatie! 

Waar de een zegt zijn duiven met ‘rust te laten’ voor de inkorving daar is de ander van 
mening dat hij van de situatie van de dag gebruik moet maken om zijn duiven dat beetje 
extra motivatie mee te geven in de hoop een nog betere prestatie neer te zetten. In de 
aanloop naar de inkorving van Perpignan heeft John optimaal gebruik gemaakt van de 
situatie op het hok. ‘Ik dacht iets extra’s te doen. Op het hok zaten slechts 3 duiven, de 
anderen waren onderweg naar Narbonne en Tarbes), dus mogelijkheden genoeg om iets 
uit te proberen. Ik heb toen op zondag meer nestbakken geopend en op maandagmorgen 
heb ik de 3 doffers een half uurtje hun duivin gegeven. De ‘460’ had toen al de bovenste 
twee nestbakken geclaimd. De nestbak direct naast de ‘460’ is al 3 jaar vrij en daar hoeft 
geen duif in te komen want die delft het onderspit, dus die 2 nestbakken hebben voor 
extra motivatie gezorgd. Dat was ook heel goed te zien tijdens de trainingen de laatste 
dagen voor inkorving. Meestal vloog de ‘460’ alleen en boven de rest alsof hij zeggen wou 
‘ik ben de beste’. 

Dat hij de beste zou zijn en de extra motivatie van zijn baas zijn uitwerking niet heeft 
gemist toonde de ‘460’ met het winnen van de 1e Provinciaal Criterium op Perpignan. 
Klasse! 

Hans Bodelier - Echt  

 


