
 Cahors 8 juli 2022 

 Voor onze duiven van het SNZH stond de vlucht 
 vanuit Cahors op het programma. 
 De laatste twee edities worden echter vanuit Bressols 
 vervlogen. Vrijdag de 8  e  juli kon er om 13 uur gelost worden. 
 Door 346 liefhebbers werden 3128 duiven  ingekorfd. 
 Vooraf werd al duidelijk dat de vlucht geen gemakkelijke 
 zou worden en dat bleek te  kloppen. 

 Willem de Bruijn uit Noordwijkerhout zat in zijn tuin 
 te wachten en de aankomsten in de gaten te  houden. 

 Er stond nog geen enkele melding op internet toen opeens zijn NL19-1608088 “de Max” om  11.26.39 
 op de klep viel. Dat was een verrassing en een vroege moet je altijd verrassen. Uiteindelijk  behaalde 
 de winnares net geen 1000mpm( 998mpm), maar op de verdere afstanden was er geen  enkele duif 
 die de snelheid van “Max” kon verbeteren. A.Pastor uit Amsterdam Noord behaalde 988  mpm wat de 
 tweede plaats opleverde. Rik Ros uit Lekkerkerk werd 3  e  met 943mpm. Rik had buiten  de 3  e  plaats 
 nog twee absolute kopprijzen met de 5  e  en 15  e  plaats. Willem de Bruijn mogen we rekenen tot de 
 kleinere liefhebbers. Zijn gehele hokbestand zit in een  hok van 3 x 1,5 meter! Hier lopen de oude en 
 jongen dus door elkaar. De winnares was op afgelopen Libourne ( St. Vincent) zijn tweede duif. Toen 
 werd ze voorafgegaan  door haar moeder. Deze duivin was in 2021 duifkampioen in het NIC. Nu heeft 
 ze ook alweer twee  prijzen, want ze was Willem zijn tweede duif. Hij klokte dus zijn 2  e  en 1  e  get. 
 voorop. De vader  van de winnares komt van de gebr. Jacobs, recent winnaar in het SNZH van 
 Bordeaux. De duiven  trainen bij huis vroeg in de morgen en laat in de avond. “Dan hebben de 
 omwonende mensen het  minst last van de duiven” aldus Willem. Ze hebben volle bak, 24 uur per 
 dag. 5 avonden voorafgaand  aan de inkorving worden de in te korven duiven bij Wassenaar gelost. 
 Dit stuk voor stuk en de  afstand is 12 kilometer. Ze worden dan elke dag weer bekeken en aan een 
 soort APK onderworpen. “Max” zat eigenlijk niet op een goede neststand. Ze had met haar doffer de 
 zorg over twee jongen  van 14 dagen oud. Normaal ligt er 1 jong per koppel, maar nu dus 2. Dit zal 
 haar toch de nodige  motivatie gegeven hebben om de eerste te winnen in het SNZH.  Goede 
 uitslagen met 50% prijs en vroege duif of duiven viel niet mee, maar er waren er natruurlijk  weer wel: 

 G. M Koese, Sommelsdijk 1 mee en 41  e  prijs. , Ad Fortuijn, Strijen  5 mee, 4 prijzen 
 Ed en Nick de Vroome , Rijswijk 8 mee, 6 prijzen.  , A. Pastor, Amsterdam-Noord 15 mee, 8 prijzen 
 I.Meerkerk, Zuidland 12 mee, 6 prijzen.  , Th.B.W. Kenting, Westzaan 6 mee,3 prijzen. 
 Martin Wijtman, 4 mee,2 prijzen ( en 2 vroege) , P.J. Westerlaken, Alblasserdam 6 mee, 3 prijzen. 

 Gefeliciteerd namens het bestuur SNZH. 
 Arco van Vliet. 


