
Hans Hokke zegeviert op Cahors 

De eerste duif van onze fondclub valt van Cahors in Ooltgensplaat en wel bij Hans Hokke. Het is niet 
de eerste keer dat hij met de eerste plaats in de fondclub aan de haal gaat. In 2014 wist hij, toen nog 
in combinatie met Jan Sturris vliegend onder de Naam Hokke Sturris, op Tarbes te zegevieren. Vorig 
jaar was het een memorabele overwinning op Perpignan waarbij Hans bij thuiskomst van zijn 
overwinnaar van Perpignan zo beduusd cq verrast was dat hij niet meer wist op welke vlucht hij hem 
ingekorfd had en via de meldpost te horen kreeg dat het van Perpignan was. Ook de overwinning van 
de NL18-1090228 op Cahors was een verrassing voor Hans. Deze doffer, na zijn overwinning “Jos” 
genaamd, is een zomerjong van 2018 die enkel op de navluchten is ingespeeld. Hij stond dan ook als 
negende getekende van de tien gekorfde duiven op de lijst. Hans speelt het klassieke weduwschap 
en de duiven worden de derde week van maart gekoppeld en nadat zij één jong hebben groot 
gebracht worden zij gescheiden en neemt het weduwschap een aanvang. Als voorbereiding op 
Cahors hebben “Jos” en zijn medestrijders op Cahors zeven vluchten onder de vleugels gehad. Van de 
tien gekorfde duiven wisten er vier prijs te vliegen en we vinden ze in de uitslag op de plaatsen 1, 9, 
48 en 79. Hans is een man van weinig poespas zo staat er in de winter 50% standaard en 50% gerst 
op het menu. In het vliegseizoen wordt er variamax verstrekt. Vier dagen voor het inkorven wordt er 
Isostar verstrekt. Tijdens het broeden wordt er een geelkuurtje gegeven en daar mogen de duiven 
het mee doen. Hans heeft deze doffer zelf gekweekt en in de afstamming zien de gekende namen 
“Blauwe van Noppen”, Ko van Dommelen, Jan Polder en Leo Kouters. Hans nogmaals gefeliciteerd en 
tot ziens op de eerste zaterdag in Februari. 
 
Kees van den Bos     



 


