
Hans van der Sman, glorieus winnaar van Cahors!! 

Cahors was weer een vlucht die in het rijtje pittig bijgeschreven kan worden, als de eerste duif niet 
boven de 1000 mtr/min uitkomt weten we dat ze het niet cadeau krijgen. 

Gelost op vrijdag om 13.00 uur arriveerde de winnende duif om 11.55 in Nootdorp, de laatste 
prijsduif was er om 19.05, dus het concours stond een 7 uur open toen waren er 227 van de 682 
ingezette duiven thuis. 

Hans had 13 duiven ingekorfd, 6 hiervan vliegen zich in de prijzen wat een prima prestatie is. De 
winnende duif, 2020-1442501 was de topfavoriet van Hans, hij beschaamde het vertrouwen van zijn 
baas niet en pakte een hele mooie overwinning. Het is een supermooie blauwe doffer, een plaatje 
om te zien en heeft de passende naam “Bleu Beauty” gekregen.  

De  “501” had zich helemaal gegeven en had enkele dagen nodig om te herstellen, is verder ook niet 
meer gespeeld. De “501” speelde verleden jaar op de snelle Bergerac ook al een mooie prijs en 
arriveerde toen om  02.07 in de nacht, dus dit kan hij ook. De “501” heeft het niet van een vreemde, 
zijn opa ”Super Nick” vloog ooit een 2e nationaal en diverse vroege prijzen. 

Hans, tuinder in ruste, nou laat dat ruste maar weg, altijd volop bezig, dit is wel nodig ook als je ziet 
wat hij allemaal te onderhouden heeft, wat woont ie op een mooie locatie daar in Nootdorp. Hans 
speelt zijn duiven op  weduwschap, er wordt eind februari gekoppeld, na het leggen gaan er stenen 
eieren onder en laat Hans ze dood broeden, als ze daarna weer 10 dagen eieren hebben gaan ze op 
weduwschap en dit blijft zo. Er wordt niet verduisterd of bijgelicht. De duiven krijgen alleen de 
verplichte entingen en verder geen medicijnen. Hans probeert ze gezond te houden met natuurlijke 
middelen, o.a. met Vlierbessensap, knoflook en tijm. Hans geeft aan ook de hokken goed schoon 
houden en de duiven goed te voeren. Dit voeren gebeurt met voer van Ronny v Tilburg, zodra de 
overnachtvluchten zich aandienen volle bak Superenergie en snoepzaad. 

Hans is enige jaren geleden gestopt met de programmavluchten en gestart met de 
overnachtvluchten, destijds heeft hij 5 duiven gekregen van Han Opstal uit Honselersdijk welke bij 
Han overbodig waren. Bij deze 5 duiven zat ook de “Super Nick”.  De vader van de “501” de 1643698, 
presteerde als tweejarige op 2 overnachtvluchten prima maar raakte aan 1 vleugel beschadigd bij 
een paramixo enting en is daarna naar het kweekhok verhuisd. De moeder van de ‘’501” is een 
aanvlieger van Anton van Dijk, afkomstig van de 621 lijn van de Gebroeders Jacobs uit Nes a/d 
Amstel. Deze duivin is ook de moeder van de 1e Nationaal Bordeaux van 2018 bij Hans. 

De ‘’Super Nick” was voor Hans zo’n bijzondere duif dat deze als enige nadat hij op 21 jarige leeftijd 
dit voorjaar is overleden, een speciaal plekje in de tuin heeft gekregen. 

 Voorts kan Hans er enorm van genieten als de weduwnaars tijdens de dagelijkse training blijven 
gaan, ze vliegen dan gemakkelijk 2 x 1,5 uur per dag dan zit er echt vorm op. 

Tenslotte geeft Hans aan alleen de NPO vluchten te spelen maar zou graag een extra ochtendlossing 
erbij zien op het programma, hij korft de duiven in, in Leidschendam, altijd goed geregeld en een 
goede sfeer. Ook de feestmiddag bij de Glazenstad vindt hij super. 

Hans, bij deze alsnog gefeliciteerd met deze prachtige overwinning en tot ziens op de huldiging in 
februari. 

Aad Benschop.  

 



 

 


