
Arco van Vliet 

Perigueux 4 augustus 2018  

Het laatste overnachtconcours van het seizoen 2018  

was er wederom één uit de buitencategorie. 

Op het programma stond de vlucht vanuit Cahors,  

maar omdat de temperatuur weer hoog was, werd er  

in eerste instantie gekozen voor het dichterbij gelegen  

Perigueux en de duiven zouden zo vroeg mogelijk op 

 zaterdag gelost worden. Dit liet het NPO bestuur echter 

 niet toe en men hield vast aan een middaglossing.  

De lossingcommissie heeft echter toch besloten de  

duiven om 10.30 uur te lossen en de 3899 door 365 deelnemers in het SNZH gedubbelde duiven 

konden aan de terugreis beginnen. Het zou voor de meeste duiven een hele toer worden en het 

duurde tot de volgende morgen 9.49 uur voordat de eerste duif zich liet constateren. J.M. Laban uit 

Oud-Beijerland zag toen zijn eerste getekende naar binnen lopen. 

Bijna honderd kilometer verder, in het Noord-Hollandse Akersloot, liep om 11.21.17 de 4e getekende 

over de constateerplank en dat was goed voor de overwinning in het SNZH. 

Deze duif is van J. Hommes en zonen. Deze vader/zonen combinatie beleeft een geweldig seizoen! 

In hetzelfde weekend werd Perpignan vervlogen en ook dat werd een vlucht van de buitencategorie. 

Op deze vlucht winnen vader Jan en zijn zonen Nick en Rens ook de 1e in het SNZH en komen 6 mpm 

te kort voor de internationale overwinning! Er zijn weekenden dat het minder is! 

De winnende duif op Perigueux is een jaarling duivin De NL17-1174516, genaamd “Jannie”, naar de 

moeder/ oma van de combinatie, en ging op kleine jongen de mand in en na 877 kilometer werd ze 

dus om 11.21 uur geklokt en behaalde een snelheid van 844mpm. Het was niet de eerste keer dat ze 

op de fond werd ingezet. Op Agen zlu, wat ook al zeer zwaar was, won ze de 51e nat. bij de 

jaarlingen. “Jannie” is een echte topper. Haar vader komt van de gebroeders Holleman uit 

Tienhoven(Ameide) en haar moeder is een dagfondduif van Dutch Day racers(Piet van Hoolwerf) en 

een volle zus van een WHZB topper van zijn hok. 

De totale uitslag van de combinatie was ook zeer goed met 17 prijzen van de 24 gezette duiven. De 

eerste vier duiven waren allen jaarlingen en de tweede duif, die de 31e prijs wint,  is weer een volle 

broer van de 4e nat. Dax dit seizoen. 

Een leuke anekdote is wel dat bij aanvang van het seizoen Jan en zijn zonen hoopten op een zwaar 

seizoen om eens te kunnen kijken waartoe hun duiven in staat waren. Ze zijn in 2018 op hun wenken 

bediend en hun duiven hebben ruimschoots aan de verwachtingen voldaan.  

In het aankomende winterseizoen zal er menig kampioenenhuldiging worden bezocht! 

Voor deze vlucht en eigenlijk het gehele seizoen van harte gefeliciteerd namens het SNZH. 

Uitblinkers op deze vlucht waren verder: 

Gebr. Hagens 39 mee/21 prijzen 

Verweij/ de Haan 16 mee/12 prijzen 

IJsbr. Kaptein 19 mee/13 prijzen waarvan 6 in de top 100! 

Mariska v/d Made 14 mee/10 prijzen waarvan 5 duiven al bij prijs 61 thuis! 

P.W. de Zeeuw 10 mee/8 prijzen 

Margreet Koeman-Kok 5 mee/ 4 prijzen 

Vertelman en zonen 11 mee/ 10 prijzen. 

Een 100% score behaalde Sil van Vliet uit Ter Aar. Hij had 6 duiven mee en deze waren ruim op tijd 

thuis om allemaal hun prijs te behalen! Super. 


