
Dax 12 juli 2019.  

 

Op vrijdagmiddag om 13.30 uur kon de vlucht van uit 

Dax worden gelost. Net als op St. Vincent zou er in de 

nacht van vrijdag op zaterdag een regenfront over 

België en Nederland trekken. Dit gebeurde ook, maar 

de duiven hadden hier weinig last van. Het verloop 

was betrekkelijk korter dan we de afgelopen weken 

gewend waren. Wat er wel flink ingehakt heeft zijn de 

aantallen duiven. Door 297 liefhebbers werden er 

1614 duiven voor deze vlucht ingekorfd. Vorig seizoen werden er nog 1995 duiven door 385 

liefhebbers ingekorfd. Vooral het dalende aantal liefhebbers wat aan de NPO vluchten met 

middaglossing deelneemt is zorgelijk! 

 

De winnaars van deze vlucht zijn de gebroeders Jacobs uit Nes a/d Amstel. Al vele jaren vliegen de 

broers in kampioensstijl en nu behalen ze de eerste prijs in het samenspel SNZH. Vorige week 

behaalden ze al de 4e en 34e prijs vanuit Agen in het SNZH en 60 % prijs. Nu wint de NL17-1128589 de 

eerste prijs en de op 1 na hoogste snelheid van heel Nederland. Toon en Piet Jacobs winnen op deze 

vlucht 5 prijzen. De “589” vloog als 2e getekende en werd om 11.19.02 geklokt op een afstand van 

1043 kilometer en behaalde een snelheid van 115 mpm. De winnende duif is een doffer, welke op 

weduwschap wordt gespeeld. Als jaarling won hij een prijs in de middenmoot op Bergerac. In 2019 

werd hij goed ingespeeld en op Bordeaux (22 juni) won de doffer een middenmoot prijs en nu de 

eerste prijs op Dax. En passant won de eerst getekende duif de 23e prijs en wonnen 5 van de 6 

ingekorfde duiven prijs! De “589” is gekweekt uit een doffer van 2005. Deze doffer is een geweldige 

kweekduif met als bekendste zoon de “Barry” van de combinatie Verweij- de Haan. De moeder van 

de winnaar is een kleindochter van misschien wel de bekendste duif van de gebroeders, namelijk de 

“621”. De appel valt dus niet ver van de ( kampioenen) boom. Van hetzelfde koppel gaven Toon en 

Piet een jonge duif aan een liefhebber uit Denemarken en ook deze duif werd een nationale winnaar.  

 

Uitblinkers op deze vlucht waren: 50% prijs: 

Comb. v/d Plas, Rijnsburg   Trio Groeneveld-Elshout, Nieuw-Gennip 

R. Dijkshoorn, Honselersdijk   A. Butter, Heinenoord 

Comb. de Jong, Alblasserdam  Comb. Swart-Gruijs, Zaandam 

L. Eekhof, Rotterdam 

 

Nog beter waren: 

Gebr. Wagemans, Achthuizen 5 mee/ 3 prijzen 

A. Reijerkerk, Numansdorp 5 mee/ 3 prijzen 

N. Tetteroo, Purmerend 4 mee/ 3 prijzen 

Mariska van de Made, Achthuizen 7 mee/ 5 prijzen 

Gebr. Hagens, Achthuizen 10 mee/ 7 prijzen 

S. van der Hulst-Wiranda, Voorhout  10 mee/7 prijzen 

IJsbr. Kaptein, Akersloot 10 mee/7 prijzen 

Een 100% score behaalde H. de Wit. Met 6 mee behaalde hij: 

41, 64, 129, 149, 182 en 244. Om 15.31 uur aan een snelheid van 845 mpm kon de klep dicht! 

 

Allen van harte gefeliciteerd namens SNZH. 

        Arco van Vliet 


