Gerard van Tuyl, Hellouw
Winnaar Pau 2014 Fondunie 2000
‘Favoriete duivin laat zien dat ze kop kan vliegen en hoe?’

De eerste Internationale vlucht georganiseerd door onze Zuiderburen en dus ook voor onze Fondunie
2000 is traditioneel vanuit Pau, een mooie stad aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. Op
vrijdagochtend 20 juni om kwart voor zeven werden de duiven gelost en de wind kwam onderweg uit
diverse Noordelijke richtingen. Geen regen of andere neerslag …… dus de verwachting was een open
pittige vlucht en … dat werd het ook. ’s Avonds was er in Nederland geen duif, dus extreem vroege
duiven in de ochtend lag niet voor de hand. Maar dat ging toch anders. Al om zes minuten over zes kwam
in Hellouw bij Gerard van Tuyl de eerste duif binnen op een afstand van ruim 1.032 km. Het duifje
maakte nog een mooie snelheid van 992 mpm. Het spel was op de wagen. Tien voor acht, ongeveer 7
kwartier later, viel 56 km verderop een duif bij Huib Bransen in Putten. Hij was een goede nummer twee
op een eerbiedige afstand van Gerard’s eerste duif. Het podium werd compleet gemaakt met ‘de 309’ van
IJsbrand Kaptein uit Akersloot. De uitblinker op deze vlucht was de winnaar: Gerard van Tuyl met plaats
1, 13, 16, 21 enz. met 8 prijzen van de 15. IJsbrand Kaptein deed het ook goed met 9 prijsduiven van de
14 gekorfde duiven. Arjan Beens kreeg ze ook geweldig met plaats: 9, 11, 14 enz met 8 prijzen van de 11
ingemande duiven. Verder was er een opvallende reeks in Bunnik te melden bij Jurrian van Amerongen
met 6 duiven mee, 3 duiven in 6 minuten op 8:35, 8:40 en 8:41 op plaats 23, 27 en 28 tegen 728 duiven.
De liefhebber

Gerard van Tuyl uit Hellouw is in de grote fondwereld een hele grote naam. Een man met prachtige
zachte duifjes, die als kogels aanvoelen. Goed gespierd en lekker vol. In het verleden heeft hij naam
gemaakt met zijn overwinning op Barcelona in 2006 met ‘Rodico.’ Hij heeft hiermee Internationale roem
vergaard, die nog groter werd na zijn Internationale overwinning op Pau in 2007 met ‘Foppe’. Daarnaast
heeft Gerard een lange rij Nationale in Internationale overwinningen en kopprijzen op zijn palmares. In
de Fondunie is hij al jaren niet meer weg te denken bij de kampioenen. Een 2e nationaal Pau is een mooie
aanvulling op zijn erelijst. Mooi dat hij ook de winnaar is van de Fondunie 2000, een spel waar bijna alle
spelers van de afdelingen 6 tot en met 12 aan mee doen.

Twee topnoteringen op één ochtend
Ondanks het feit dat er op vrijdagavonds nog geen Nederlandse duiven waren van Pau, was Gerard vroeg
uit de veren. Er konden duiven van 2 vluchten thuis komen. Naast Pau had Gerard 11 duiven mee op de
middaglossingsvlucht vanuit Perigueux. De focus was op Pau, maar later zou blijken dat Perigueux ook
een overwinning op zou leveren.
Zoals gezegd kwam om zes over zes de eerste duif van de Fondunie 2000 binnen in Hellouw. Het was een
duivin uit het jaar 2011, ‘de 413.’ Deze duivin is altijd een favoriet van Gerard geweest, omdat ze altijd
strak in het verenpak zit en een fijn karakter heeft.
Ruim anderhalf uur later kwamen de volgende duiven van Gerard. Goed voor de 13e, 16e en de 21e prijs
in de Fondunie 2000. De focus lag toen nog volledig op Pau, maar … … Gerard had ook nog Perigueux
mee. Om 8:17 uur viel er weer een duif. Gerard schold: ‘De gummi’s zijn er afgehaald!’ De chipring
piepte en Gerard zag op zijn klok dat het een Perigueux-duif was. Deze had geen gummiringen om …..
natuurlijk! Het was de 1e van Afdeling 7 !!!
Het mooie van deze vluchten was dat de winnende duivin van Pau en de winnende doffer van Perigueux
broer en zus zijn !!!

Stamopbouw
In de opbouw van zijn stam zitten veel Jan Aarden duiven via Gebr. van Santvoort uit St. Michielsgestel,
die hun duiven hadden van Jan en Theo Ernest, van der Wegen en Piet Lazeroms. In de winter van
1993/1994 werd er het beste van het beste aangeschaft bij de Gebr. Hagens. In 2002 werd na het
overlijden van Theo Ernest de volledige kolonie gekocht, met alles uit de bekende lijnen zoals 'Don
Pedro', 'de van Zelderen' etc. Enkele jaren later werd op de totale verkoop van Wim en Martin van Houten
uit IJsselstein, bezitters van talloze waardevolle Van Tuyl-duiven, de 01-835 teruggekocht. Een doffer, uit
het ‘Vergeet-me-nietje’, die in IJsselstein vader en grootvader werd van diverse topduiven.
Hoe worden de duiven voorbereid
De duiven worden in Hellouw op nest gespeeld. De jonge duiven worden goed opgeleerd en met de
jaarlingen wordt zuinig omgesprongen. In principe krijgen ze alleen een 3-tal dagfondvluchten en geen
overnachting, Bergerac vormde de laatste jaren echter een uitzondering, er gingen op deze vlucht wel
jaarlingen mee die super naar huis kwamen. Als 2-jarige moeten de duiven aan de bak in Hellouw en is er
geen excuus meer. Ervaring leert dat duiven die goed prijsvliegen op vluchten uit de zuidoost hoek
(Orange en Marseille) dikwijls de besten zijn op latere leeftijd.

De winnende duif
In 2012 won de Pau-winnares als jaarling een mooie prijs op Bergerac: 107e in de afdeling tegen 3.470
duiven In 2013 heeft ze een staartprijs gewonnen op Pau en won ze op St. Vincent ZLU 545e nationaal,
wat al wat beter was en op Perpignan de 375e nationaal. Op Pau 2014 liet ze zien dat ze meer kon met de
2e nationaal en de 1e van de Fondunie 2000.

‘De 413’ van 2011 komt uit de beste duiven van Gerard van Tuyl. De vader is een zoon van ‘Rodico,’ de
nationale winnaar van Barcelona in 2006. ‘Rodico’ stond op een dochter van de Donkere Brive, een
beroemde basisduif van de man uit Hellouw. De Donkere Brive stond toen op de Perpignan 27, die de 3e
internat. Perpignan won. De moeder van de winnares van Pau is ‘Cisca.’ Zij won o.a. de 44e nat.
Barcelona en de 82e nat. Narbonne. Zij is van het soort van wijlen Theo Ernest uit Halsteren. Zoals bijna
altijd verloochend goed bloed niet en komen er vroeg of laat goede nazaten uit. ‘De 413’ is zo’n duif.
Tot slot
Dit was het verhaal van de Pau-overwinning 2014 in de Fondunie 2000 van Gerard van Tuyl. De
zoveelste overwinning in dit samenspel. Niet dat de concurrentie niet groot is, maar omdat Gerard van
Tuyl over één van de beste fondstammen voor de ZLU-vluchten in Nederland beschikt. Daarom kan ik
met een gerust hart zeggen: Bij leven en welzijn ……. Tot de volgende keer Gerard en Hannie !!!! En
geniet na van deze mooie prestatie van dit fijne duivinnetje !!!!

Jaco van Nieuwamerongen

