
Cor en Yvonne Kleijn op Cahors tweede zege dit seizoen 
 
Het weekend van 2 juli stonden er voor de liefhebbers van het verdere werk twee 
vluchten op het programma. Voor de liefhebbers van de morgenlossing stond 
Agen op het programma en deze duiven werden op vrijdagmorgen gelost. In de 
avond vielen de eerste duiven en op zaterdagmorgen konden er nog wat prijsjes 
worden verdiend. De duiven van Cahors werden op vrijdagmiddag om 13.00 uur 
gelost. De hoofdrolspelers van deze reportage hebben de voorkeur voor de 
vluchten met middag lossing en zij hadden dan ook enkel op deze vlucht 
ingekorfd. Gelet op de eerste aankomsten van Agen had Cor wel ingeschat dat er 
geen nachtvliegers en/of steen vroege duiven zouden zijn van Cahors.  
 
Nadat de kruiddampen van Agen waren opgetrokken viel in Middelharnis om 
08.01 uur bij Cor en Yvonne Kleijn een duif op de klep, het is de NL17-1242887, 
een weduwnaar die als eerst  getekende de mand inging. Dat hij als eerste 
getekende werd gezet was niet voor niets. Volgens Cor is dit een zogenaamde 
rekenduif omdat hij altijd zijn prijs vliegt wat weer een vastigheidje is voor het 
aangewezen kampioenschap. Omdat Cor en Yvonne niet veel vastleggen met 
betrekking tot de prestaties wist Cor niet te vertellen welke prijzen de “887” in 
zijn carrière gevlogen heeft. Het waren er tot op heden genoeg om als eerste de 
mand in te gaan aldus Cor. Dat dit niet altijd een garantie op prijs cq vroeg 
vliegen is bleek op Bordeaux. De broer van de “887” de “888”, ook zo’n rekenduif, 
ging op deze vlucht als favoriet de mand in maar is tot op heden niet terug 
gekeerd en Cor gaat er vanuit dat hij gesneuveld is op het veld van eer. Volgens 
Cor was het een vlucht voor ervaren duiven zij hadden er 20 ingekorfd voor deze 
vlucht en daarvan waren de meeste jaarling en gezien het feit dat deze zeer traag 
kwamen werden er van de 20 gezette duiven slechts drie in de prijzen gespeeld. 
Dit waren alle drie ouder duiven die op totaal weduwschap gespeeld worden. De 
“887”werd gekweekt uit een doffer van Van Popering en een duivin van het “eigen 
oude soort”.  
 
Na mijn eerdere bezoek aan Cor en Yvonne drie weken terug in verband met hun 
overwinning op St Vincent is er aan het systeem niets veranderd en daar hoef ik 
dus niet weer over te schrijven. Cor gaf mij wel mee dat ze op deze manier door 
gaan met de verzorging en dat de “887” op Bergerac nog een keer mag proberen 
zijn kunnen te bewijzen. 
 
Cor en Yvonne mede namens de Fondclub leden gefeliciteerd. 
 
Kees van den Bos       
 



 


