
Laatste NPO vlucht Bergerac, een prooi voor Bart Koevoet! 

Als afsluitende NPO vlucht stond Bergerac op het menu, de duiven werden om 13.30 gelost toen 
konden de 1316 duiven, ingekorfd door liefhebbers, lid van onze Fondclub, aan hun thuisreis 
beginnen. De duiven werden gelost met een wind uit westelijke richtingen welke richting Nederland 
vanuit het noorden begon te waaien. Gezien de omstandigheden was het niet aannemelijk dat er 
duiven in de nacht zouden arriveren, dit gebeurde dan ook niet. Onze winnaar Bart Koevoet had voor 
deze vlucht 47 kandidaten ingekorfd, hij had er geen hoge verwachting van daar het dit seizoen niet 
zo liep als hij graag wilde, wel een paar mooie tijdduiven maar de echte vorm was er niet. Bart werd 
verrast door de jaarling doffer die om 08.53 uur over de antenne liep en uiteindelijk de overwinning 
in onze Fondclub opeiste. De duif dit flikte was een rode jaarling doffer op nest gespeeld. Tevens 
speelde deze jaarling ook maar even de 5e nationaal in sector 2 van 5655 duiven, dit is toch super! 

In de stamboom van deze jaarling zien we aan vaderskant de Rode Ben van Ben v/d Meer maal een 
duif van Bart zelf, aan moederskant Arthur Jansen maal van Houten uit IJsselstein.  

Zoals gezegd liep het dit jaar niet zoals Bart het zich had voorgesteld. De bedoeling was om dit jaar te 
proberen om de duiven op weduwschap te spelen waarbij voorheen altijd op nest werd gespeeld. Na 
een paar weken vond Bart dat het niet zo vlotte dat weduwschap, en de angst duivinnen in te korven 
die misschien wel een ei moesten leggen werd er de keuze gemaakt om alles toch weer op nest te 
zetten en zo werd het programma afgewerkt. De jaarlingen zijn in hun geboortejaar niet opgeleerd, 
echter wel vanaf het moment dat ze gespeeld zijn elke week ingekorfd inclusief 1 of 2 
dagfondvluchten. Dit heeft wel wat duiven gekost echter die overbleven kwamen goed naar huis. 

De duiven krijgen volle bak voer van, van Tilburg met naar de overnachtvluchten toe vetrijker voer, 
extra snoepzaad ed. om ze voldoende bagage mee te geven. Ook krijgen ze de verplichte entingen en 
zo nu en dan iets tegen het geel, verder geen poespas. 

Degene die Bart kennen, kennen hem als een rustige kerel die altijd klaarstaat om iemand te helpen 
als dit nodig is, Bart pakt bijna elk seizoen vroege duiven en is al meermaals winnaar geweest van 
een vlucht in onze Fondclub. Tevens is Bart de drijvende kracht in het nationale inkorfcentrum in 
Leidschendam, uiteraard geholpen door collega liefhebbers. 

Bart alsnog gefeliciteerd met deze prachtige overwinning en zeker die 5e nationaal, dat is toch wel 
een goedmaker voor dit seizoen, je kan er de gehele winter van genieten.  

Aad Benschop. 

 



 


