
Voorwoord Agen SNZH 2017 

 

Agen 2017 gaat de geschiedenis in als memorabel. 

Niet wat betreft het verloop, maar wel wat betreft 

regelgeving. De door de NPO opgestelde 

regelgeving was niet bij iedereen bekend en even 

duidelijk. De duiven werden met een dag uitstel 

gelost op zaterdagmorgen 10.45 uur. Hierdoor 

ontstond tevens de vraag of deze vlucht als 

ochtend- of middaglossing moest worden 

berekend! 

Na het nodige overleg en de tijd die hier mee 

verstreek, kwam dan toch eindelijk het 

verlossende woord en hiermee de uitslag. 

 

Zaterdag werden de 2652 duiven dus om 10.45 uur gelost. Aan de hand van Mont de Marsan, dat op 

dezelfde dag ’s morgens gelost werd, zou het kunnen dat de duiven op de kortste afstand voor 

middernacht konden komen. Dit gebeurde net niet, maar om 00.04 uur werd de eerste duif 

geconstateerd  in Sommelsdijk op de Zuid-Hollandse eilanden op een afstand van 882 km. Om 05.00 

uur waren al 14 duiven thuis en de rest had ook weinig moeite om thuis te komen.  

 

Om 04.07.40 uur werd de NL13-1103215 van Aris Louwe uit den Helder geconstateerd. Deze 

nestduivin behaalde een snelheid van 1436mpm. Het was zijn eerst getekende duif van de vijf die hij 

mee had en behaalde drie prijzen.  

Een zus van de winnares won vorig seizoen de 2e in zijn fondclub vanuit St. Vincent en zelf won de 

NL13-215 de 2e prijs in dezelfde fondclub en de 13e prijs in het SNZH op de laatste overnachtvlucht 

Bergerac  van het seizoen 2016. Na deze tweede plaatsen wint ze dus de eerste prijs op alle niveaus. 

De duiven van Aris zijn van origine duiven van Jan Roelofs en de gebr. Hagens. Het zijn zoals Aris ze 

zelf benoemd “universele” duiven, want ze komen zowel met wind mee als tegenwind. 

Op Barcelona in het jaar 2000 deed Aris voor het eerst mee met een ZLU vlucht en hij behaalde toen 

de” Golden Double” met zijn eerste getekende duiven. Begonnen werd toen met de 5e prijs 

internationaal! Hieruit is Aris gaan kweken en met succes, want een zus van de 5e Barcelona is weer 

moeder van de winnares.  

De duiven worden laat gekoppeld en dan mondjesmaat gespeeld. Naar kilometers wordt niet 

gekeken en de duiven worden alleen ingekorfd op vluchten met één nacht mand. s ‘Avonds worden 

de duiven voor zeker een uur naar buiten gedaan, maar het valt niet altijd mee om ze zolang 

daadwerkelijk te laten trainen. 

Ritme is belangrijker dan afstand volgens Aris en heeft de winnaar niet altijd gelijk? 

 Gefeliciteerd namens bestuur en liefhebbers SNZH. 

 

Opvallende prestaties op deze vlucht waren de enige ingekorfde duif van H. Spiering uit Krimpen a/d 

Lek. Deze was thuis om 5.51 uur en de serie van de Gebr. Hagens. Zij hadden 63 duiven mee en 

buiten 4 duiven in de top 100, behaalden zij 31 prijzen. Ook A. Pot uit Rotterdam  behaalde met 4 

mee 75% prijs en twee vroege duiven. 
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