
Cahors  5 augustus 2017. 

 

Met een dag uitstel konden de duiven van het SNZH concours 

vanuit Cahors gelost worden. 

De ZLU duiven die in Perpignan stonden werden wel op 

vrijdag gelost en dat werd uiteindelijk een lange zit. Na de 

twijfelachtige lossing vorige week dus een goede beslissing 

om zaterdag te lossen! 

  

In onze sector werden geen nachtvliegers geconstateerd, 

want om 07.50 viel in Oud-Beijerland de vroegste duif op de 

klep en deze zou uiteindelijk met 1352 mpm ook de hoogste 

snelheid behalen. 

 

De winnaar is C.J.(Kees) Wijntje en zijn winnende jaarling 

doffer, de NL16-1496269,  ging voor de eerste keer mee op 

een overnachtconcours. Het gehele seizoen is hij op weduwschap gespeeld en op de 

dagfondvluchten Bourges en Argenton aan de afstand geroken. Voorafgaand aan het inkorven van 

Cahors is hij twee keer bij Gent gelost om in het ritme te blijven. Het bleek een goede voorbereiding, 

want buiten de overwinning werden 3 prijzen verdiend van de 5 ingekorfde duiven.  

 

Samen met zijn oom heeft Kees een gezamenlijk kweekhok. Uit de gekochte en gekregen duiven die 

hierin een plaats hebben worden de jongen voor beide hokken gekweekt. De samenstelling bestaat 

uit diverse bekende hokken en hun duiven uit Nederland en de winnaar is hier een product van! 

Vooral de moeder van de winnaar heeft al diverse knappe duiven voortgebracht.  

Wat de verzorging betreft krijgt Kees hulp van zijn vader, wat zeker het vermelden waard is! 

 

De laatste overnachtvlucht van dit seizoen zit erop. Aan dit SNZH concours deden nog 3922 duiven 

mee. Vorige week op Bergerac waren het er 3700 en nog niet zolang geleden  werden er meer 

duiven ingekorfd op één vlucht dan deze beide opgeteld! Een feit waar eens goed over na gedacht 

kan worden en , zonder eigenbelang, met een alternatief op de proppen te komen.  

 

Wat in de uitslag opviel, was dat in de kop van de uitslag diverse bekende namen te vinden waren, 

waaronder twee winnaars ( Louwe en van der Wal). Ook de duif van  Jaap Jongejan op plaats 3 won 

eerder dit seizoen al de 2e vanuit St. Vincent. Gerard Griffioen, één van de te kloppen mannen op de 

middaglossing, klokte de 4e, 12e en 15e met 10 mee en 60% prijs.  

Verder behaalde Aad Benschop 11 prijzen met 16 mee en 3 kopduiven, Piet en Hans van Zon 

beginnen met de 19e prijs en winnen100% prijs met 2 mee, J.K. Ouwerkerk 10 mee en 6 prijzen, C.M. 

Hartog 12 mee en 8 prijzen en F.S. Kramer 25 mee en 14 prijzen. 

 

Dit was weer het laatste voorwoord van 2017.  Alle deelnemers bedankt voor het spelen in het SNZH. 

Natuurlijk is een ieder weer van harte uitgenodigd op de feestmiddag in januari 2018. 

 

Verder besluiten we met de felicitaties aan de winnaar van deze vlucht, C. J. Wijntje. 

Gefeliciteerd namens bestuur en deelnemers SNZH. 

 

Arco van Vliet 

 


