
Voorwoord St. Vincent 2017 SNZH.  

 

Met de nationale klassieker vanuit 

St. Vincent werd het 

overnachtseizoen 2017 afgetrapt. 

Dat deze vlucht al veel van zijn  

aanzien heeft verloren, valt op te 

maken aan het aantal 

deelnemende duiven. 

De laatste vijf jaar is het aantal 

duiven met 1500 kanshebbers 

gedaald tot 2679 stuks! 

 

Aan de omstandigheden kan het  niet gelegen hebben. In Frankrijk was het vrijdag fraai weer en een 

kalme noordnoordwesten wind. Om 12.30 uur werden de duiven gelost. De zaterdagmorgen was 

misschien wat moeilijker, maar nadat de bewolking brak was het al snel fraai weer  en de eerste 

meldingen volgden. 

De vroegste werd om 09.59 uur in Middelharnis gemeld en wel bij J.J. Jongejan.  Jaap maakte ook 

een fraaie uitslag, namelijk met vijf duiven mee een 100% score en de klep om 14.30 dicht! Klasse. 

 

De winnaar werd om 10.23.52 in Krimpen a/d IJssel geconstateerd en wel bij Jac v/d Wal. Door de 

vliegkunsten van zijn duiven is Jacob ook wel bekend als de “Vliegende Kaasboer”. In voorgaande 

jaren behaalde hij al eens de 2e Cahors, twee keer de 4e - en een 7e vanuit Bordeaux in de sector 2. 

Nu eindelijk dan toch een keer de hoofdvogel met zijn eerst getekende. De totaal uitslag viel tegen, 

want het was van de 12 ingekorfde duiven de enige die prijs won. Dat het de belangrijkste prijs was is 

dan wel mooi, maar deze vlucht had hij zich toch wel anders voorgesteld. De andere duiven hadden 

ook al eens hun kunnen bewezen en vorig seizoen op Bergerac had hij met 8 stuks bij de eerste 

honderd in de sectoruitslag gestaan! Op maandag waren er wel 8 thuis en de laatste kwam flink 

gehavend thuis. 

 

De winnaar komt van plaatsgenoten vader en zoon van Vliet. Zij presteren al vele jaren zeer goed op 

de overnachtvluchten. Het is een laat jong van 2013, welke in zijn geboortejaar niet werd gespeeld. 

In het seizoen 2016 werd hij op St. Vincent en Bergerac gespeeld en was hij twee keer de eerste duif 

op het hok met de 81e en 21e in het SNZH. Dit seizoen is hij maar op vier vluchtjes ingevlogen met 

een totale afstand van 1000km. De laatste keer was Peronne in het weekend voorafgaand aan het 

inkorven van St. Vincent.  

De winnaar is door Jacob zijn duivenmaat  Koos vorig seizoen vernoemd naar de kwekers van de duif 

en heet “Eldert-Jan”.  

 

Dat deze vlucht zwaarder was dan menigeen had gedacht bleek uit de uitslag. Maar 4 duiven bleven 

boven de 1000mpm en ’s avonds waren nogal wat plaatsjes leeg.  A.s. weekend staat Agen op het 

programma en als de voorspellingen kloppen zal ook deze vlucht niet gemakkelijk worden. 

 

Jacob, van harte gefeliciteerd met deze overwinning in het SNZH op St. Vincent. Deze is binnen! 

Namens bestuur en deelnemers SNZH, 

 

                                                                                                                       Arco van Vliet 

 


