
Bergerac (Dax) 7 augustus 2020.  
 
In dit memorabele seizoen zitten we op driekwart van de 
overnachtvluchten. Mede door de hoge temperaturen werd er op 
donderdag besloten om de duiven niet in Dax te lossen , maar in 
Bergerac en wel om 10 uur. Voor velen nog steeds te laat met dit 
warme weer! Feit is dat de 1589 in het SNZH door 263 liefhebbers 
ingekorfde duiven het niet gemakkelijk zouden krijgen.  Dit zou later 
ook blijken uit het vlucht verloop. De prijzen waren zaterdagavond op 
veel plaatsen nog niet verdiend . Zondag kwamen de duiven echter 
goed na.  
 
In Rijnsburg zat Wim Schadde van Doorn zaterdagmorgen op zijn post. Niet voor niets zou later 
blijken, want om 8.45 uur kwam zijn eerst getekende als een streep uit de kustlijn en dit bleek even 
later de vroegste melding. Op een afstand van 866 km vloog ze ruim 150 mpm ( 1 ½ uur) los op de 
nummer 2. Het vertrouwen had deze duivin van haar baas gekregen doordat ze op Bordeaux eerder 
dit seizoen al een fraaie prijs had verdiend en toen ook eerste op het hok was. Ze werd toen op 
broeden gespeeld en ze stapte na Bordeaux samen met haar doffer weer op de eieren. 
 Voor deze vlucht was de stand een jong van 4 dagen en dit gaf haar de motivatie voor haar kracht 
exploot. De 2e aankomst was de doffer van de winnares en van de 10 ingekorfde duiven wonnen er 7 
prijs. Een fraaie uitslag dus met als kers op de taart de snelste duif van het concours! 
De winnende duivin heet  “Jompje” . Ze is vernoemt naar de overleden ex winnaar van Barcelona 
Jomp Kleen uit Katwijk. Jomp stond er op dat Wim de laatste duiven van hem meenam en hier verder 
mee ging. Deze duiven en de duiven van Hans Knetsch ( ook zelf deze vlucht weer in de kop van de 
uitslag) moeten voor de prestaties zorgen.  
 
Als jaarling worden de duiven op de dagfond gespeeld of op de vitesse en midfond vluchten en 
daarna als toetje Bergerac. Vorig seizoen won “Jompje” als jaarling prijs op Bergerac.  
Wim vindt het wel leuk te vermelden dat er een groep liefhebbers uit Katwijk en Rijnsburg elkaar de 
goede duiven gunnen en proberen elkaar sterker te maken. Op diverse plaatsen en regio’s heeft dit 
tot veel goede resultaten geleid. Wie weet wat er hier de komende jaren uit gaat komen. 
Voor nu van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH. 
 
Fraaie resultaten op deze vlucht: 
M. de Vogel uit Bodegraven en 2, 5 en 33 als kopprijzen. 11 mee/ 9 prijzen, H. de Graaf, Alphen a/d 
Rijn 3, 7 en 10 met 5 van de 10 duiven prijs., C. Oudshoorn, Gouda 7 mee/ 4 prijzen, J. Hommes en 
zonen, Akersloot 11 mee/ 9 prijzen, Gebr. Hagens, Achthuizen, 5 mee/ 4 prijzen, Hans Groenendijk, 
Sommelsdijk 10 mee/ 6 prijzen, W en R Groen 7 mee/ 4 prijzen, Tim Hage, Woerden 9 mee/ 5 prijzen 
Mudde/ Herpst 4 mee/ 4 prijzen, J. Melaard, Ooltgensplaat 1 mee/1 prijs, Gebr. de Vreede, 
Berkenwoude, 5 mee/ 4 prijzen, J.M. Laban, Oud-Beijerland 5 mee / 3 prijzen 
C.J. Schermer, Castricum 7 mee/6 prijzen, M. v/d Ochtend, Herkingen 1 mee/1 prijs 
Gebr. Wagemans, Achthuizen, 6 mee/ 5 prijzen, W. Rijken, Heerjansdam 7mee/7 prijzen 
Mariska v/d Made, Achthuizen 9 mee/ 6 prijzen.               
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