
 Tarbes 23 juli 2022. 

 Op zaterdagmiddag 14 uur werden onze duiven 
 in Tarbes met 1 dag uitstel gelost. 
 De omstandigheden waren beter om 
 op zaterdag te lossen. De  duiven kregen 
 het ook op deze  marathon vlucht niet cadeau. 

 Dit bleek een dag later al, want nog geen 30 duiven 
 in de uitslag behaalden de 1000mpm. 
 Er werden door 204 liefhebbers nog 1423 duiven aan de start gebracht. 

 De winnaars werden de Fam. Toom uit Alblasserdam. Het is niet voor het eerst dat ze de 
 eerste prijs  winnen, maar deze keer behalen zij de eerste en tweede prijs in het concours. 
 Daarmee was de koek  niet op, want op de 10e plaats klokten zij hun 3e duif. Een 
 ongekende prestatie. Totaal behalen zij 6  prijzen van hun 15 ingekorfde duiven. 
 Achter de naam op de uitslag gaan vader Bart, zoon Sebastiaan en diens vrouw Heleen 
 schuil. Sebas is de man die in de praktijk de duiven voornamelijk verzorgd. 

 De winnaar werd geklokt om 12.24.48 uur en is een doffer welke op een jong van 5 dagen is 
 gespeeld. Het is de NL19-1659304 “Guus”, vernoemd naar de zoon van Heleen en Sebas. 
 “Guus” won  recent op het concours vanuit Cahors al de 79ein de sector 2. Hij is gefokt uit 
 een doffer van Benno  Kastelein ( zoon Roman x Sofietje ), gekoppeld aan een dochter van “ 
 Tim” van de combinatie Baas  en Berg. De duif die de tweede prijs won werd geklokt om 
 12.31.23 uur en is gespeeld op eieren die 4  dagen bebroed waren. Hij komt uit een zoon 
 van het goede kweekkoppel van de combinatie “Messi” x “Coby”. Deze was gekoppeld aan 
 een zus van “Jill”, rechtstreeks Jellema. Beide duiven zijn de enige  twee die een snelheid 
 boven de 1100mpm behaalden. 

 De duiven zijn tussen de fondvluchten door alleen nog wat afgericht door Sebastiaan. Na het 
 invliegen komen ze tussendoor niet meer in de verenigingsmand. 
 De duiven krijgen volle bak, welke 24 uur per dag in het hok staat. 
 Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH! 

 Meer fraaie prestaties met vroege duiven: 
 L. van der Voorn, Ter Aar 5/5  J.W. Looren de Jong, Streefkerk 4/4 
 Leen Stout, Groot-Ammers 1/1  Ger van Riet, Hillegom 10/6 
 I. Meerkerk, Zuidland 9/6  H. Heerink, Portugaal 10/5 
 J. Hommes en znn, Akersloot 12/6  Theo Wijfjes, Nieuwveen 8/4 
 Paul van de Boogaard, kamerik 8/4  R.E. Mehmed, s’Gravenhage 4/2 
 Mariska van de Made, Achthuizen 10/8 met 4 bij de eerste 64! 
 Hans Groenendijk, Sommelsdijk 10/8  Jac van der Wal, Krimpen a/d IJssel 2/1 

 A.s. weekend het laatste marathon NPO concours vanuit Bergerac. 

 Iedere deelnemer succes! 

 Arco van Vliet 


