
Geert Reintjes wint oververhitte Bergerac (DAX) 

Op 7 augustus stond Dax op het programma, de duiven waren reeds onderweg terwijl het heter en 
heter werd. De records werden gebroken, we zaten midden in de langste en heetste hittegolf in onze 
geschiedenis. 

In eerste instantie werd er een negatief advies uitgebracht wedvluchten te organiseren, nadat enkele 
midfond vluchten op de vrijdag moeizaam verliepen werden alle wedvluchten verboden. De 
fondduiven gingen wel los en moeten er maar tegen kunnen, ze werden wel gematst want het originele 
Dax werd ingekort naar Bergerac. Om 10.00 werden ze gelost en zullen de eerste deel van de dag in 
de hitte wel niet veel kilometers gemaakt hebben. Maar de fondduiven kunnen er tegen, pakken tijdig 
hun rust, zoeken drinken en keren zo langzaam aan huiswaarts. De overwinnaar die het beste met de 
warmte kon omgaan huist in de hokken van Geert Reintjes, volgens hem moet op zo’n vlucht moet 
alles kloppen en dan kan het. Geert had er 6 gekorfd en ze waren ook allemaal weer thuis, dat laat ook 
zien dat we met een echte liefhebber te maken hebben. 

Ondanks dat de winnaar al vier jaar 
oud is was dit pas zijn derde 
overnachtvlucht in zijn leven. Enkele 
weken geleden vloog hij nog prijs op 
Saint Vincent. Geert is zuinig op zijn 
goede duiven en kon de afgelopen 
jaren de duiven niet de aandacht 
geven die ze verdienden en werden 
dus niet of beperkt gespeeld. Geert 
heeft zijn stam opgebouwd met 
rechtstreekse duiven van Jan Ernst en 
Herman Brinkman. Daar zijn al vele 
goede vanaf gekomen die ook bij 
andere liefhebbers top presteerden. 
Nog steeds heeft hij regelmatig 
contact met deze fondmatadoren en 
deze contacten zijn hem veel waard. 
Daarnaast kan Geert ook altijd 
rekenen op Geert Tiemes. 

Toen ik er was kreeg ik nog een oude 
rakker van 1996 in m’n handen, de 
goede mogen hun oude dag nog 
slijten op de hokken in Nieuw Wehl. 
Het is een hobby en het moet leuk 
zijn. 

Geert bedankt voor het hartelijke 
ontvangst en veel succes met wat nog 
komen gaat. 

 

 


