
Wim en Michel winnen Perigueux 25 juli 2020 

Het duivenseizoen draait op volle toeren, door de late opstart veroorzaakt door de corrona crisis zijn 
er meerdere vluchten per week. Dit weekend was het genieten voor de fondliefhebbers. Twee grote 
fondvluchten stonden afgelopen weekend op het programma, ZLU Agen en nationaal Perigueux.  

Op vrijdagmiddag om 13.00 uur in perigueux gelost met mooie maar warme omstandigheden. Het was 
een pittige ondanks dat de wind gedurende de dag naar west draaide. In de vroege ochtend begonnen 
de duiven te vallen en om 11 uur waren de prijzen verdient. 

In de afdeling waren maar liefst 2.521 
duiven ingekorfd waarvan er 163 van onze 
club, Wim en Michel  hadden er 33 
ingekorfd. De 18-1646127 was de snelste 
en werd even over zeven uur geklokt en 
uiteindelijk 1½ uur voorsprong op nummer 
twee. Ondanks dat ze pas van 2018 is heeft 
ze al hele mooie prestaties geleverd: als 
jaarling was haar eerste serieuze opdracht 
Cahors, een zware vlucht waarop zij als een 
van de weinige jaarlingen prijsvloog. 
Hiervan hebben ze nog een mooie 
onderscheiding van de Pyreneeën club. Drie 
weken later stond Bergerac op het 
programma en noteerde ze de 2e NPO 
tegen 2.400 duiven en nu een 21e NPO 
tegen 2500 duiven. Een echte topper dus, 
over drie weken mag ze het nog een keer 
laten zien op Bergerac. De ouders zijn eind 
vorig jaar naar het kweekhok verhuist 
gezien hun leeftijd en geleverde prestaties, 
ze zijn gekweekt uit jellema / B.Geerts / van 
Wel / Rompelaar duiven. 

Het is een klein duifje met een zachte pluim 
en een enorme drang naar het hok, ze wordt op dubbelweduwschap gespeeld en moeten 2x per dag 
trainen. Wim: “als ik de klep open zet vliegen ze de haren van het hoofd dus dan zijn ze goed in orde”. 
Ze moeten eten wat de pot schaft en dat is een afgemeten hoeveelheid en de hele week hetzelfde 
alleen de laatste twee maaltijden krijgen ze Koopman All-in-one. “in de mand moeten ze zich maar dik 
eten”. 

De één en twee jarigen gaan allen nog naar Bergerac, de meerjarige duiven moeten naar de verdere 
vluchten waarvan er nu twee naar Barcelona zijn. 

Wim en Michel gefeliciteerd en bedankt voor jullie gastvrijheid. 

 

 


