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Leo Pronk, Breezand (NL)
Met zege op Pau opnieuw in de kijker
Tekst : Bas Weijers

Gejaagd door een sterke Zuidwesten stroming begonnen de duiven vanuit Pau aan de
eerste krachtmeting van het ZLU-programma. In de Fondunie2000 stonden 507 duiven
aan de start uit de afdelingen 6-7-8-9-10-11 waarmee er spraken is van een seminationaal concours en toename t.o.v. 2011. Al om 17:14 uur meldde de eerste duif zich
in Limburg. Voor de overvlucht kon het rekenen beginnen. Lang leek
concourspenningmeester Paul van den Berg uit Benschop met de overwinning aan de
haal te gaan. Het was echter niemand minder dan Leo Pronk uit Breezand die in de
absolute overvlucht een hogere snelheid wist te behalen en hiermee de overwinning in
het Fondunie concours naar zich toetrekt en tevens een 6e nationaal wint op een
afstand van 1.132 km.
Top 10
Na Leo Pronk pakken vader en zoon Van den Berg uit Benschop de 2e plaats met een doffer
uit een topkoppel. Een broer ‘Tycho’ werd in 2009 al duifkampioen in de Fondunie2000,
terwijl een andere broer, ‘Thijs’ 2 weken geleden nog de 35e nat. St. Vincent wint. Marlon
Kok uit Ransdorp leidt de Noord-Hollandse trein op de voet gevolgd door Fred Kramer op
plaats 4. Jan Veerman uit Volendam pakt plaats 5 voor de Narbonne winnaar van vorig jaar
Rob Timmermans uit Schellingwoude. Jan Doppenberg, onze generaal kampioen van 2009
en 2010 zit goed van voren op plaats 7 voor Gilbert van den Berg uit Utrecht. Comb. J.
Hommes en Zoon uit Akersloot pakt plaats 9 voor Jan Hooymans uit Kerkdriel aan plaats 10.
De volledige top 10 bestaat hiermee uit liefhebbers van de afdelingen 6 en 7.
Hoofdpersoon
Leo Pronk, bekend van Kweekcentrum en Timmerbedrijf Leo Pronk, vervaardigt alles op
duivengebied aan timmerwerk voor in een duivenhok. Tevens levert hij vloerverwarming voor
een optimaal klimaat in het duivenhok. Zoals Leo zelf zegt, ‘een hok hoeft niet warm te zijn,
maar wel droog’. Bij een luchtvochtigheid boven de 65% slaat de hygrostaat aan. Leo doet
dit alles vanuit huis, dus alles staat in het teken van de duivensport in huize Pronk. Voor
meer informatie : www.leopronk.nl
Stamopbouw
Vanaf 2006 legt Leo zich geheel toe op de overnachtfond met duiven die afstammen van de
bekende rassen Gebr. Kuypers, Sam de Jong, Van Wanroy en Van der Wegen. Vanaf 2006
geldt vervolgens het principe van natuurlijke selectie, de medicijnenpot werd voorgoed
vaarwel gezegd. Duiven die hier niet tegen bestand waren en zijn worden acuut verwijderd,
een doorlopende selectie.
Opleiding
In Breezand vindt een interessante manier van opleiden van duiven plaats. De jonge duiven
voor eigen gebruik worden veelal gekweekt van de Perpignanploeg en later. Dus dit zijn echt
late jongen. Deze jongen worden vervolgens niet meer gespeeld in hun geboortejaar en
OOK NIET ALS JAARLING. Leo ziet het veel gebeuren dat liefhebbers late jongen in het jaar
erop gaan spelen en na 6 vluchten de kooi zo goed als leeg hebben. Om dit te voorkomen
verblijven de late jongen als jaarling in de open rennen en mogen hun gang gaan zonder met
de container mee te gaan. Het komt wel eens voor als er tijd voor is dat ze een eindje
weggebracht worden, maar dit is meer uitzondering dan regel. Als 2-jarige gaan ze

vervolgens wel vanaf het begin mee en krijgen ze een aantal vitesse, midfond en
dagfondvluchten om vervolgens aan het grote werk te beginnen. Zo had Leo op Cahors van
afgelopen weekend 47 duiven mee, allemaal van 2010 (tevens met ringen van 2009 om) die
voor het eerst aan het grote werk mochten ruiken. Ze kwamen prima naar huis. Voorwaarde
voor dit systeem is kwaliteit op het hok. Na jaren van selectie worden enkel van de beste
kweek- en vliegkoppels jongen aangehouden waarvan de kwaliteit inmiddels bekend is en
waarop Leo kan vertrouwen dat 2 jaar voorbereiding uitbetaalt zal worden. Onderstaand
lijstje spreekt boekdelen :
1e Internationaal Bordeaux ZLU jaarlingen in 2008
1e Internationaal Barcelona 1e en 2e getekende Cureghem-Centre
1e Pyreneeën cup Pau
In 2011 werden nog de volgende nationale topnoteringen behaald bij de ZLU :
21e nat. Perpignan
42e nat. Pau
85e nat. Marseille
Dit alles in de verre overvlucht. In 2011 werd overigens wel een ploeg jonge duiven
gespeeld. Van de 65 waren na de vluchten nog 62 stuks aanwezig!!!
Winnaar
De winnaar van Pau met ringnummer 09-1062894 was al maanden voorbestemd voor Pau.
In zijn debuutjaar 2011 won hij kopprijzen op Cahors ochtendlossing en later op Narbonne.
Een 3-tal weken geleden werden de duivinnen weggenomen om de duiven nadien in de
aanloop naar komende vluchten te koppelen. Hij werd dus op een soort verkapt weduwschap
ingemand. Hij kwam het hele voorseizoen bijzonder goed naar huis, hij verklapte hiermee
zijn vorm wat hij op Pau omzette in een prachtig resultaat. Zijn vader is niemand minder dan
de 1e Int. Bordeaux jl. van 2008 gekoppeld aan een inteeltproduct ‘het nieuwe Smaragdje’,
ingeteelt naar de 1e nat. Barcelona van Wim van Leeuwen uit Hedel.
Systeem
De duiven worden dus doorgaans naar een inkorving toe gekoppeld om ze op een goede
stand te brengen. Een ideale stand is er niet, echter wel presteert de ene duif beter op eieren
dan op jongen, dit is iets voor de liefhebber zelf om te ontdekken. In de voorbereiding voor
Pau kreeg de 894 een 3-tal vitessevluchten en een midfondvlucht van 400 km. Verder een 5tal keer zelf richting Belgische grens en met een ‘rugzak’ met 1.000 km voorbereiding
vertrokken de duiven naar Pau. Het voeren geschiedt ruim met meerdere mengelingen door
elkaar, ook zit hier gerst tussen. Altijd ligt er nog wat in de bakken en als dit voldoende is
wordt wel eens een voerbeurt overgeslagen. De duiven krijgen een 3-tal dagen per week een
uit Texel afkomstig zuur in het water en op zondag en maandag een door Leo zelf
samengestelde brei van knoflook, uien, kruiden en vliegbessensap. Dit gaat de blender in en
over het voer. Dit is in een notendop wat er in Breezand gebeurt en waarmee Leo die
doorgaans ongrijpbare vorm op het hok probeert te krijgen en dit lijkt hem gezien de
prestaties van de laatste jaren prima te lukken. Het achter de duiven aanjagen om ze te laten
trainen is er niet bij. Dit leidt alleen maar tot meer bezoek aan het veld. Als ze in goede doen
zijn trainen ze zo 2 maal daags een half uur uit vrije wil en dat is voldoende.
Met een 6e nationaal Pau en overwinning in de Fondunie kent Leo Pronk een bijzonder
goede start van het ZLU-seizoen en wellicht is dit de opmaat voor meer mooie prestaties.
Meldingenlijst Pau – Fondunie2000
Plaats Naam
1
L.A. Pronk

Plaats
Breezand

Afstand Kloktijd Ringnummer Meter / min
1133.781 19:24:07 091062894
1493.5530

2
3
4
5
6
7
8
9
10

P.J. van den Berg &
G. Kok
F.S. Kramer
Jan Veerman
R. Timmermans
J. Doppenberg Jr.
Comb van den Berg
Comb J. Hommes & Zon
J. Hooymans

Benschop
Ransdorp
Wormer
Volendam
Schellingwoude
Voorthuizen
Utrecht
Akersloot
Kerkdriel

1046.087
1085.517
1092.500
1097.634
1083.741
1083.272
1055.918
1095.339
1033.718

18:26:00
18:54:08
19:04:25
19:08:10
19:05:47
19:06:06
18:51:15
19:22:33
18:40:54

001437894
091006474
081375421
01510894
101507051
081094923
101453973
081408258
072007201

1492.2792
1488.7780
1477.5164
1476.9696
1462.9673
1461.7084
1453.9321
1445.8967
1443.9427

