
Dick Beekman winnaar van Tarbes 24 juli met 24 duiven. 

Een prima seizoen voor Dick Beekman op de overnacht. Na een 2de en een 3de 
plaats, Teletekst en een keer een 100% score op devoorgaande vluchten nu de 
overwinning op Tarbes. Dit is de 2de overwinning voor Dick, na de winst op de 
dagfondvlucht Souzay. 
 
Wie dacht dat na de 1ste melding rond 10 uur van Wim Kooreman uit 
Kloosterzande (wat de 1ste Nationaal bleek) de duiven wel zouden gaan vallen 
moest toch nog even geduld hebben.  
 
 

 

De 19-419 van Dick 



Wederom een zware vlucht waarbij de duiven maar druppelsgewijs naar huis 
kwamen.  
 
In onze vereniging bij Dick de 1ste om 14:26 uur. Rond 17:30 waren de prijzen 
verdiend. 
24 duiven ingekorfd voor deze vlucht, dat is inderdaad bar weinig. Het zware 
seizoen laat zijn sporen na.  
 
De fondduiven worden bij Dick op nest gespeeld. De verzorging is vrij 
standaard; altijd volle bak en tegen het inkorven wat extra vetrijk voer en 
daarnaast de gebruikelijke bijproducten. 
 
De 419 is een klein doffertje, maar goed gebouwd. Wat opviel bij mijn bezoek 
op woensdag dat hij alweer volledig op gewicht was. 
Dit jaar voor het eerst op de overnacht gespeeld; eerder dit jaar op Bordeaux 
mee, daar net naast de prijzen. Als jong, jaarling en 2 jaarse goed ingespeeld op 
de programmavluchten. 
De 419 werd gespeeld op een jong van 6 à 8  dagen. 
 
De 419 is al ei gehaald bij onze nationale overwinnaar, Wim Kooreman. De 
vader is de 11-3010796, soort van de Wegen en de moeder de 08-3804033, 
soort Noël Peiren.  
Al meerdere keren is Dick bij Wim geweest om jonge duiven en eieren. Hij 
heeft met hem een goede band opgebouwd en naast de duiven heeft Wim Dick 
ook bijgestaan met goede raad  
 
 
Andere uitblinkers 

 Naast de overwinning ook 50% prijs bij Dick met 3 van de 6. 
 Ook Jan Kees Hoek scoort 50% prijs met 1 van de 2. 

Volgende week de laatste overnachtvlucht, Bergerac, dan melden wij ons weer. 

 

 

 

 

Leen van Wallenburg 



 

 

 

     


