
Agen NPO 5 juli 2019 

 

Op vrijdag 5 juli werden de duiven van de sector 2 om 

11.30 uur gelost in Agen. Rond 11 uur de volgende morgen 

kwamen de eerste meldingen binnen.  

Hierna volgde een beperkt aantal duiven en de vlucht kon 

zelfs dezelfde dag niet gesloten worden! 

De volgende morgen kwamen nog wel duiven thuis, maar 

veel waren dit er niet. Natuurlijk zijn er liefhebbers die een 

goed resultaat behaalden, maar die staan niet in 

verhouding met de liefhebbers die weinig of niets 

thuiskregen! 

Waar blijven onze duiven en wat is de reden van het trage verloop?  

Natuurlijk zijn de omstandigheden zwaar, maar de hedendaagse postduif is goed geselecteerd en 

wordt prima voorbereid om vluchten als deze tot een goed einde te volbrengen. 

 

De winnaar verdiend geen klaagzang maar wel de lofzang. Bart Koevoet uit Leidschendam klokte zijn 

winnaar om 11.19.01 uur op een afstand van 922 kilometer. De NL15-1621453 klopte de 3058 duiven 

die door 356 deelnemers in het SNZH werden ingekorfd. De winnaar behaalde een snelheid van 884 

mpm. Hij werd ingespeeld op weduwschap en de duiven van Bart werden in drie ploegen gekoppeld 

naar de fondvluchten toe waarop Bart zijn duiven wil spelen.  

Het was de bedoeling dat de “453” , net als in 2018, naar Barcelona zou gaan, maar omdat de 

voorgaande vluchten niet zo goed waren verlopen werd de “453” thuis gelaten. Hij stond er volgens 

Bart niet super op. Twee dagen later was de conditie toch beter en ging hij alsnog de mand in. Niet 

naar Barcelona, maar naar Agen. De rode doffer “453” werd op 10 dagen broeden ingekorfd. Hij was 

zeer  fel op zijn eieren en dat deze stand de nodige motivatie opgeleverd moet hebben bleek bij 

thuiskomst. De winnaar stapte meteen weer op zijn nest en kwam er pas vanaf toen zijn partner 

thuiskwam. Het was toen haar beurt.. 

De “453” stamt uit Bart zijn eigen “Bergeraclijn”, gekruist met een duif van Hans Knetsch.  

Deze vlucht was in 2019 zijn eerste opdracht. Het leverde de eerste prijs op in het SNZH.  

Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van SNZH! 

 

Goede resultaten behaalden: 

H.C. Grootenboer, s’ Gravenzande 100% met twee mee. 

J. Groenendijk, Sommelsdijk 9 prijzen/12mee 

P. Zuurbier, Heiloo 5 mee/ 4 prijzen 

Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 6 mee/ 4 prijzen 

B. v/d Peppel, Wormer 5 mee/ 3 prijzen 

Met 50% prijs: 

J.W.M/. Krijger s’Gravenzande ( 6 mee en 2 vroege duiven) 

Bob Jansen, Bergambacht 6/12 

Aad Benschop , Zoeterwoude 5/10 

M. v/d Ochtend, Herkingen 3/6 

Tom Romijn, Zuidland 3/6 

 

Op deze vlucht een hele prestatie! 

 

    Arco van Vliet   


