
Henk Rozijn winnaar Vierzon op 09-07-2022 
 
 

De tijd vliegt en iedereen is druk in de weer met zijn/haar oude en jonge duiven. De 4e 
dagfondvlucht vanuit Vierzon staat op het programma.   
Vierzon is een plaats met vele gezichten, waar een rijke industriële geschiedenis hand in 
hand gaat met moderne ontwerpkunst en voortreffelijk eten.  Vierzon ligt in het Loiredal, 40 
minuten rijden ten noordwesten van de departementshoofdstad Bourges en 2 uur ten 
zuiden van Parijs.  
Er werd om 07:30 gelost door de afdelingen 7 t/m 11. De weergoden waren ons nu weer 
goed gezind.  Er werden bijna 15.500 bijeenbracht door de liefhebbers van afdeling 7 t/m 11. 
De duiven kregen in het begin te maken met een noorden wind daarna ruimend naar 
Noordoost. Dat het geen snel concours zal worden zal menigeen wel hebben aangevoeld. 
Door de 18 deelnemende liefhebbers van de Vredesbode kwamen er 133 duiven in 
concours.  
Als dan toch op Compu-live de eerste meldingen komen vanuit Kleef zal bij menigeen de 
adrenaline langzaam gaan stijgen. Wie binnen de Vredesbode zal nu met de overwinning aan 
de haal gaan ?? 
Dan meldt uiteindelijk Henk Rozijn zich om 16:18:03 met zijn 3e getekende, de NL2021-
1690273. Henk heeft er 3 ingekorfd en draait er 2 in de prijzen, want om 16:56:40  draait ie 
zijn 1e getekende. De 21-273 scoort een 16e binnen CC8 en een 55e in kring Zuid tegen 1054 
duiven. 
Henk zat samen met zijn broer Joop Rozijn tijdens Vierzon de duiven op te wachten. Joop 
komt meestal pas als Peter Jansen heeft gedraaid.  
 
De winnares is een kras duivin die op weduwschap wordt gespeeld maar die t/m maandag 
avond in een opvangkooitje in de garage zit vergezeld van enkele andere duivinnen. Op 
dinsdagmorgen werd ze aan het jonge duivenhok toegevoegd en dan begint de training. Tot 
nu heeft de “273” nog niet gemist op alle 4 dagfond vluchten. Tussendoor korft Henk haar 
gewoon in op de tussenvluchten, ook de africhtingen van de jongen vanuit Velden en Weert.  
De winnares is een volle zus van de kras 18-1646852 die in 1 seizoen 4-5x een vlucht binnen 
de Vredesbode wist te winnen. Getuige van een goede lijn. Vader van de winnares is de “81” 
van 2016 en haar moeder is de “61” van 2016 uit de lijn van de afdelingswinnares (via broer 
Albert). Als jonge duif deed de “273”haar uiterste best, reden dat ze mocht blijven zitten.  
 
Henk heeft een fraaie hokaccomodatie voor max. 16 weduwnaars maar dat zijn er de laatste 
jaren nooit meer dan 10 doffers geweest, er worden al dik 30 jaar lang maximaal 30 jongen 
gekweekt. Dit jaar werd er wat later gekoppeld dan de gebruikelijke half februari omdat het 
vliegprogramma wat later begon.  
 
Henk houdt het simpel. Gevoerd wordt het hele jaar met Beijers Super Weduwschap met 
soms wat snoepzaad. Bij thuiskomst schoonwater, dag erna look met gesneden ui in water 
en soms wat Belgasol in het water. Henk heeft een kleine stam duiven gestoeld op alle 
goede lijnen uit het verleden en ik zag tijdens de verslaglegging vele mooie duivenfoto’s en 
duivensport herinneringen voorbij komen vanaf de jaren 70. Pure nostalgie.  
 



Binnenkort staat de laatste dagfondvlucht op het programma vanuit Issoudun en dit zal een 
Nationale vlucht zijn. Altijd aparte vlucht waarop iedereen hoopt een paar knettervroege 
duiven te draaien. De prestaties van Henk zijn vliegploeg zijn alom bekend en krijgen we nu 
weer opnieuw een andere winnaar ?   
 
Henk, nog van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


