
St. Vincent NPO 17 juli 2020.  
 
Het fondseizoen 2020 is toch nog van start gegaan! In het 
memorabele jaar was dit allerminst zeker om reden waar 
we nog steeds dagelijks aan worden herinnerd. Er is een 
overnacht seizoen met 4 vluchten op papier gezet t.w. St. 
Vincent, Bordeaux, Dax en Bergerac. Het seizoen begint 
laat (half juli) en eindigt ook nog eens twee weken later 
dan we gewend zijn. Hopelijk hebben onze duiven dan 
nog voldoende veren om met succes deel te kunnen 
nemen aan deze vlucht. 
 
Op St. Vincent werden 2652 duiven ingekorfd door 392 liefhebbers. Een afname van 12 liefhebbers 
maar een toename van iets meer dan 200 duiven t.o.v. 2019. Op vrijdagmiddag 17 juli werden om 13 
uur de duiven gelost en konden zij aan deze klassieker beginnen. Met een noordwesten wind was de 
eerste dag geen gemakkelijke opgave. Zaterdag zou vanaf noord Frankrijk een west/zuidwestenwind 
het tweede gedeelte iets vergemakkelijken. 
 
Op zaterdagmorgen 11.03 uur beet Maurice Laban uit Oud-Beijerland de spits af met de vroegste 
melding. Twee seizoenen geleden had hij ook al eens de eer, maar werd toen verslagen door de 
overvlucht. Ook nu was dit het geval. Om 11.20 uur klokte J.J. Knetsch uit Katwijk op een afstand van 
1040 km de NL15-1626729, zijn eerst getekende  van de 21 ingekorfde duiven. De winnaar maakte 
een snelheid van 1119 mpm.  Hans Knetsch is geen onbekende in duivenland. Door zijn eigen 
prestaties en ook door de prestaties van zijn duiven bij andere liefhebbers. Deze ondertussen bijna 
86 jarige vrijgezel won al vele kopprijzen en ook de eerste nationaal Narbonne.  
De winnaar gaat “Jan “heten. Hans heeft de gewoonte om zijn overleden vrienden te eren met hun 
naam aan een duif te geven. “Jan” is vernoemt  naar de enkele jaren geleden overleden vriend Jan 
Barnhoorn uit Noordwijk.  
“Jan” zat enige seizoenen in de ploeg voor de internationale vluchten, maar omdat de fysiek Hans 
weleens  parten speelt, werden de duiven dichtbij huis ingekorfd voor St. Vincent. Hij won in 2019 
nog de 191e nat. Perpignan en de 335e nat. Pau.  
De vader van de winnaar heeft het bloed van de 1e en 2e nat. Barcelona (W. v/d Velden, Boskoop) in 
de aderen en de moeder van de winnaar won zelf al eens de 2e nationaal!  
Hans was veel van huis. Hij verdiende zijn geld in de visserij. In 1977 kwam hij naar de wal en haalde 
bij Aad Rosmolen v. Wanroy duiven. Hun nazaten kom je nog steeds in de stambomen tegen. Verder 
wordt er wel geruild en samen gekweekt . Vooral met Willem v/d Velden uit Boskoop was dit voor 
beide succesvol. Ook nu was Hans zeer blij met dit resultaat. Ondanks alle kopprijzen is een eerste in 
het grootste verband iets speciaals. Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH! 
Opvallende uitslagen:  
 
W.Rijken, Heerjansdam (9 mee/7 prijzen), Rik Ros, Lekkerkerk ( 9 mee/6 prijzen) , Sil van Vliet, Ter 
Aar ( 10 mee/ 7 prijzen) H. Hendriks, Vinkeveen ( 6 mee/ 4 prijzen) Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel ( 5 
mee/ 4 prijzen) Comb. Terpstra-Koper, Hem ( 6 mee/ 4 prijzen) Mudde-Herpst, Krimpen a/d IJssel (6 
mee/ 4 prijzen) P. Scharleman, Gouda ( 10 mee 7 prijzen)  
Op naar de komende vlucht. De duiven worden dan in Bordeaux gelost. Succes allemaal. 
    
Arco van Vliet  


