
Bordeaux 22 juni 2018.  

Op vrijdagmiddag 14.00 uur klonk het startschot voor de  

tweede overnachtvlucht met middaglossing van het  

seizoen 2018. In Frankrijk was het prima vliegweer met  

een wind die uit de noordoost hoek kwam. Precies zoals 

veel liefhebbers het het liefst zien. Een eerlijk concours  

zonder problemen of ergernissen met neutralisatietijden  

en de sterkste duiven in topconditie doen dan mee voor  

de overwinning. De sterkste duif van dit concours is van  

J.L.M. van der Sman uit Nootdorp. Zijn NL16-1842364  

werd als 10e getekende van 13 ingekorfde duiven aan de  

inkorftafel gebracht. Zaterdagmorgen om 07.29.51 uur  

liet hij zich constateren en geen enkele andere duif kon  

hier aan komen.  

J.L.M. ( Hans) van der Swan speelt dit jaar voor het eerst alleen de overnachtvluchten. Na vele jaren 

zijn kansen te hebben gepakt op de programmavluchten vond hij het tijd worden voor iets anders. 

Vooral omdat op de programmavluchten de ligging en de kracht van je directe omgeving meer 

bepalend zijn voor de uitslag dan op de fondvluchten. Vooralsnog lijkt de overnachtfond eerlijker. 

Hans werd zaterdagmorgen wakker en hoorde al app verkeer op zijn telefoon. Toen hij die wilde 

pakken en zijn bril had opgezet zag hij ook een duif! Het was de NL16-1842364. Dit late jong van 

2017 had in 2017 ervaring opgedaan t/m Bourges. Dit seizoen is hij op weduwschap gespeeld en tot 

twee weken geleden iedere week gespeeld en voor het inkorven voor Bordeaux werd zijn duivin 

getoond.  

De duif heet vanaf nu “Bart”. Het bijzondere aan deze naam is dat een vriend van Hans heel recent is 

overleden en dat is Bart. Bart vroeg altijd naar de duiven en de laatste keer dat Hans op bezoek was 

bij Bart, vertelde hij dat er was ingekorfd voor Bordeaux. Bart vertelde “het komt goed maat”. Kort 

hierna overleed Bart en Hans won de vlucht op alle niveaus! Vertel het maar… 

De vader van “Bart” werd gekweekt uit een doffer van Ben Bos. Deze doffer was een kampioen van 

Strombeek t/m St. Vincent en Hans heeft deze doffer om uit te kweken op het hok gehad. Deze 

doffer werd gekoppeld aan een duivin van v. Bergenhenegouwen. Beide waren in de Kuststrook vele 

jaren bij de kampioenen.  De moeder van “Bart” heeft hij drie jaar gelden opgevangen. De duivin 

kwam van T. van Dijk uit Aalsmeer ( uit duiven van Gebr. Jacobs)  en mocht worden gehouden. 

Hans beleefd met deze overwinning een prachtige start na zijn switch naar de overnachtfond. 

Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH! 

Opvallende uitslagen waren er van: 

J. Groenendijk, Sommelsdijk 10 mee en 7 prijzen, Leen Stout, Groot-Ammers 12 mee en 8 prijzen, 

H. de Jong, Papendrecht, 10 mee en 5 prijzen met zijn 3e duif op de 71e prijs, Comb. de Bruijn, 

Sliedrecht 12 mee en 8 prijzen en ook 3 vroege duiven, J. Boers, s’Gravensande, 7 mee en 5 prijzen. 

J. M de Wijs en zn, den Hoorn met 70% prijs, Met 16 prijzen van 29 ingekorfde duiven hadden J. en T. 

Nobels hadden zij ruim 50 % prijs 

Het programma met de NPO vluchten heeft nu een weekend rust en wordt daarna met Dax vervolgd.  

Iedereen weer succes.  

Arco van Vliet 


