
Voorwoord Bergerac 29 juli 2017. 

 

Een bijzonder concours, zo kunnen we 

Bergerac wel omschrijven! Donderdag 

verscheen er op teletekst dat “in het 

belang van de duiven” wel eens op 

vrijdagmorgen gelost zou kunnen 

worden. Velen zullen nauwlettend de 

lostijd in de gaten gehouden hebben en 

rond 15 uur te zien krijgen dat de vlucht 

werd uitgesteld! 

 

Zaterdag waren de vliegcondities voor de westkant zeker niet beter, maar werden de duiven 

“gewoon” om 13.00 uur gelost. In de avond vielen de duiven in de sector 1 met regelmaat en later 

ook in de sector 3, terwijl rond die tijd de regen in Zuid-Holland met bakken uit de hemel kwam!  

Zou er dan echt geen duif in de sector 2 door kunnen komen? Vroeg in de ochtend bleek dat het wel 

kon, want om 22.49 uur was er een duif in Hendrik Ido Ambacht geconstateerd. 

 

Deze werd de volgende morgen gevonden Marco Vonk. Hij had tot 22.45 uur gekeken en was er van 

overtuigd dat er door de hoeveelheid regen geen duif meer zou komen! De volgende morgen zat er 

een duif. Gedacht werd aan een jong of een laatkomer van Narbonne, maar het systeem gaf toch 

echt aan dat het een duif van Bergerac was en dan nog wel geklokt om 22.49.51! Marco werd toen 

snel echt wakker en na enige commotie rondom het melden (Hij speelt normaal alleen de ochtend 

lossing en dat heeft een ander meldnummer) kon de duif dan toch nog op tijd worden gemeld. 

De duiven zijn klein behuisd. Hij heeft 8 koppels oude duiven om mee te spelen en de jaarlingen zijn 

eigenlijk late jongen die na het seizoen worden gefokt. Zij zitten apart in een hokje van 1.00 x 1.30 

meter! In de winter werden zij iedere week een keer weggebracht en met de auto op de midweekse 

vluchten van de afdeling. Na een midfondvlucht werden ze op 4 dagfondvluchten gespeeld. Ze 

worden gespeeld op het chaos systeem. Wat ze willen doen, doen ze maar. Hierdoor ontstaat iedere 

week weer rivaliteit. Hierna twijfelde Marco tussen Chateauroux of Bergerac. Het werd de laatste en 

alle 17 duiven werden ingekorfd met als resultaat de 1e prijs in het SNZH. 

 

De winnende duivin komt uit duiven van Aart de Waard en Henk Verheij. Beiden zijn plaatgenoten. 

De vader komt uit Henk zijn bekende “Zwarte Peer”, die diverse vroege prijzen verdiend heeft en de 

moeder via Aart uit een dochter van zn Dure x dtr As 17 van AP Overwater. Voor Marco betekende 

de overwinning een fraaie opsteker. Op een kleine accommodatie is het vaak moeilijk om tot mooie 

resultaten te komen. Deze is dus erg welkom.  

 

Opvallende uitslagen van comb. van Wingerden 2 prijzen met 3 mee en 2 vroeg, W.Mudde (6/4pr), 

Gerard Griffioen ( 10/6 pr) en drie vroeg, Henk Bos (6/5pr), Rik Ros (12/8pr) en 4 bij de eerste 

honderd en bij de grotere inkorvers H. Hendriks (14/8pr) en de winnaar van St. Vincent Jac v/d Wal 

met 29 mee en 16 prijzen. Ook op deze vlucht weer veel bekende namen in de kop van de uitslag, 

dus ondanks de weersomstandigheden jezelf niet hierachter verschuilen!  Er is nog één kans dit 

seizoen en wel op Cahors a.s weekend! 

Marco van harte gefeliciteerd met de overwinning in het SNZH en een ieder succes op het laatste 

overnachtconcours van 2017!       Arco van Vliet 

     


