
Jan Kees Hoek winnaar van Bergerac 29 juli met 106 duiven. 

3de Nationaal!! 

De laatste marathonvlucht van 2022 alweer, traditiegetrouw uit Bergerac. De 
gebruikelijke lossingsplaats was niet beschikbaar, daarom werd uitgeweken 
naar de paardenrenbaan in Bergerac Monpazier. Een schitterende losplaats, 
zoals de foto’s en filmpjes laten zien. Vrijdagmiddag om 13:30 werden onze 
duiven gelost. Geen nachtvliegers deze keer, wel een paar hele vroege duiven 
zaterdagmorgen. 
 
En één van die vroege duiven viel op de Veersesingel in Middelburg, geklokt om 
6:03 uur. Goed voor winst in de vereniging, 2de in Samenspel West, 3de in 
Zeeland en eveneens 3de Nationaal. Een topprestatie!! 
 

 

De 052 



Op zaterdag na een onrustige en plakkerige nacht liep bij Jan Kees om half 6 de 
wekker af en na enige moeite toch maar uit bed gestapt en even via de keuken 
naar buiten gekeken. Nog even onder de douche gestapt en toen hij weer 
beneden kwam zag hij ineens een duifje zitten op de ren van het duivinnenhok.  

Klokken was nog wel een dingetje, op het hok van  duivinnen zit namelijk geen 
antenne dus moest de winnares eerst in het hok gepakt worden om ze te 
constateren. Was het anders, bij een “normale” binnenkomst en constatering 
een 2de of zelfs een 1ste Nationaal geweest? We zullen het nooit weten, het zou 
kunnen, de verschillen zijn klein. 

De winnares, de 21-2105052, is wel een duif met een verhaal. Niet gelijk 
verwacht om zo vroeg te vliegen. Dat is toch ook het mooie van onze sport, een 
uitschieter als je het niet verwacht, een meer dan prettige verrassing! 

Het jaarling duivinnetje heeft als jong enkele keertjes een opleer naar 
Quievrain gehad, bij de Nishoek. Dit jaar als losse duivin gaan spelen, maar bij 1 
van de eerste vluchtjes kwam ze gehavend thuis (aanval van roofvogel) en had 
ze een gat onder haar vleugel wat een behoorlijke verdikking opleverde. 
Zodoende kon ze enkele weken niet gespeeld worden ( had ook geen zin om te 
trainen) Na een paar weken haakte ze weer aan bij de groep en daarom maar 
weer mee met de vluchten. 

De eerste keer maakte ze er gelijk een overnachting van en kwam ze de andere 
dag. De keer daarop weer uren na de hok genoten pas thuis. Schijnbaar toch 
nog te dom ( onervaren) om de weg naar huis wat snel te vinden. 

De laatste vluchtjes voor Bergerac kwam ze pas naar behoren naar huis. Als 
laatste vlucht voor Bergerac werd ze gespeeld op de best wel pittige  Le mans. 
Alle jaarling duivinnen hadden dit jaar nog geen partner en gingen dus als 
nonnetjes het hele seizoen mee. Op de dag van inkorving mochten ze nog een 
doffer uitzoeken ( jaarling weduwnaars) welke ook naar Bergerac moesten. De 
052 vond al gauw een geschikte doffer en lag nog een paar uurtjes bij hem in 
de nestschotel  voordat ze de mand in ging.



 
De 052 de ochtend van thuiskomst met haar nieuwe liefde, ook net thuis van 
Bergerac 

Wat dat de motivatie voor onze winnares? Een eerste liefde, wie weet dat niet 
meer, dan loop je door een muur heen!! 

De vader van de 052 heeft Jan Kees gekregen van Ab van de Linde uit Rilland 
welke hem kweekte uit een doffer van Hans Lindenberg en een duivin van het 
Vermeulen( Herman) soort.   

De moeder van de winnares is weer een dochter van de duivin welke in 2014 
de 8e nationaal St Vincent ( ZLU) vloog  ( 1e nationaal duivinnen) en dus een 
klein kind van “het witje.” 

Een behoorlijk aantal duiven nog op deze laatste vlucht. Na de 1ste constatering 
van Jan Kees was met maar liefst 3 ½ uur wachten op de volgende duif. Rond 
13 uur kon het concours gesloten worden. 

Andere uitblinkers 

 Dick Beekman, weer “mister 100%”,  met 4 van de 4. 



 Gijs Baan ook een goede uitslag met 5 van de 8 in de prijzen. 
 Jan Kees had dus zijn ploegje jaarlingen mee naar Bergerac. En die 

kwamen prima! Naast de overwinning 10 van de 18 in de prijzen. Dat geeft 
hoop voor de toekomst! 

 

 

Dit was dus de laatste, tot volgend jaar! 

 

 

Leen van Wallenburg 

 

 

 

     


