
DAX SNZH en snelste duif van heel Nederland. 

 

A. Pegels, Numansdorp.  

 

Op vrijdagmorgen 7 juli ’17 om 

11.00 uur gingen in Dax de 

manden open en konden ook de 

1982 duiven van het SNZH 

concours beginnen aan een 

lastige terugreis, want ondanks 

dat de eerste duif vroeg 

geconstateerd werd duurde het 

concours tot vroeg in de avond 

op de kortste afstanden!  

 

 

 

De winnaar en snelste duif van heel Nederland werd op het hok gevonden en om 06.00.14 

geconstateerd en wel bij Ad Pegels uit Numansdorp. De doffer liep al te koeren op de ren van de 

kwekers en was dus al lang thuis. Hoe lang zal altijd een raadsel blijven! De NL12-1998735 heet “Early 

Bird” en heeft in zijn carrière al menig vroege prijs verdiend. Als jaarling won hij de 8e nat. Agen ZLU. 

De prestaties worden door Ad niet echt bijgehouden, maar de bij de ZLU verdiende bokaal bracht 

uitkomst. Tussendoor won hij diverse prijzen en was vaak 1e of 2e duif op het hok. In het seizoen 

2016 won de winnaar de 126e St. Vincent SNZH en de 133e nat Narbonne. In 2017 was hij de tweede 

duif van Ad op St. Vincent met de 444e in het SNZH om 3 weken later genadeloos uit te halen.  

 

De doffer kwam als ei van Th. Streefkerk en zoon uit Ameide en kon als pieper nog net mee met de 

natourvluchten. De eerste vlucht kwam hij de volgende morgen, maar de derde keer dat ze in de 

mand zaten waren hij en zijn nestzus 5 minuten voor de andere duiven van Ad thuis. Ad korft de 

middaglossingen niet meer in, maar omdat de FBZ St. Vincent en Dax op het marathonprogramma 

heeft gezet, wordt aan deze vluchten meegedaan.  Het gaat te ver om te stellen dat de overwinning 

een gelukje was, maar als de FBZ de middaglossing niet op het programma had staan, zou Dax nooit 

zijn gewonnen! Gelukkig telt als niet  en behaalde Ad een fraaie overwinning op Dax.  

De totaal uitslag van Ad was ook prima met 75% prijs en buiten de overwinning om nog een kopduif 

met de 13e prijs en de 281e.  

 

Verder behaalde C. v/d Gulik uit Wijdenes een fraaie 100% score met de 15e en 107e prijs J. Kievit uit 

Ouddorp behaalde met 3 mee ook 100% en begon met de 27e prijs. Toon van Vliet, de grote man van 

het vorige seizoen won met 4 duiven mee 75% prijs en had met de 37e en de 81e twee kopduiven.  

 

We komen in de tweede helft van het overnachtseizoen. Deze Dax zal ook zijn sporen weer hebben 

nagelaten op vele hokken. Hopelijk krijgen we nog enkele mooie concoursen met een mooi aantal 

duiven. In ieder geval veel succes. 

 

Ad, van harte met deze fraaie overwinning namens bestuur en spelers van het SNZH! 

 

Arco van Vliet. 

 


