
 Cahors 29 juli 2016.   

 

29 juli konden de 3246 in het SNZH gezette duiven om 

14.00 uur in Cahors worden gelost. 

Onder prima omstandigheden konden deze aan hun 

terugreis beginnen. Bij veel liefhebbers zal de wekker 

vroeg hebben gestaan en zo ook bij de winnaars van 

deze vlucht B.J. en B van de Bosch. 

 

Deze zoon en vader combinatie waren vroeg present 

en bij hun wachthuisje werden de lichten aangedaan. 

Even later ziet Bart-Jan “iets” langs schieten, maar zijn 

vader Bernard zegt dat het niets was en gaat koffie 

halen. Toch zit het Bart-Jan niet lekker en hij gaat wat 

later toch eens naar de hokken om te kijken. Hier zat 

dus een duif en na enige moeite kon deze worden 

geconstateerd. 

 

De klok gaf toen 05.38 uur aan!  

De winnende duif is de NL13-1176683 en een 

septemberjong van 2013. Ze ging een jaar later pas de 

mand in voor haar eerste vluchten. In het seizoen 2015 werd ze voor het eerst getest en op twee ZLU 

vluchten gespeeld. Ze won ook twee prijsjes en was ook een keer ’s avonds thuis. Dit seizoen werd ze 

ingespeeld en op Bordeaux NPO ingekorfd. De eerste duif van Bart-Jan en Bernard won teletekst en 

de latere winnares van Cahors was hun derde duif op de uitslag met de 313e prijs.  

Nu wint ze dus de eerste prijs in het SNZH en heeft de combinatie verder een prima uitslag met 6 

prijzen van de 8 ingekorfde duiven. 

 

De duiven worden op nest gespeeld. Bart-Jan en Bernard spelen pas sinds 2008 overnachtvluchten 

en hebben ook nog steeds hun programmaduiven. In voorgaande seizoenen werden de duiven apart 

getraind en losgelaten, maar hier had Bernard een dagtaak aan en dit beviel hem niet. Nu worden 

twee keer per dag alle duiven (oud en jong) tegelijk losgelaten en dit bevalt hun goed. Ze denken ook 

dat de fondduiven hier voordeel aan hebben, want er zit flink gang op de duiven als ze trainen. In de 

winter maken Bart-Jan en Bernard een jaarplanning  en hieraan houden zij zich zoveel als mogelijk 

vast. De duiven worden zo naar hun vluchten toe gebracht en gevoerd. Door niet teveel duiven in te 

korven krijgen betreffende duiven zo hun nodige aandacht. Dat dit systeem ook zijn vruchten 

afwerpt, blijkt de laatste seizoenen. In het SNZH werden zij in 2015 7e kampioen op de nationale 

vluchten en 2e in de afdeling 5 en dit seizoen al twee keer teletekst met nu de overwinning daarbij! 

Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH. 

 

Bij de uitblinkers op deze vlucht zien we de doffer van J.K. Ouwerkerk die enkele weken geleden op 

Albi de overwinning opeiste en nu weer op teletekst staat op de 4e plaats. Wat een klasbak! 

Ook Toon van Vliet behaalde weer 7 prijzen van zijn 9 ingekorfde duiven en begon met de 13e prijs. 

A.Kerklaan uit Nieuwe Tonge behaalde 5 prijzen van de 6 ingekorfde duiven en 3 vroege duiven. 

H. van Zuilen uit Haarzuilens had met de 41e en 57e twee vroege ’s van de drie ingekorfde duiven. 

A.s. weekend de laatste fondvlucht van het seizoen 2016. Allemaal wederom succes. 

 

Arco van Vliet 


