
Harold van der Kruijk wint de najaarsklassieker vanuit Limoges

Traditiegetrouw organiseert afdeling Brabant 2000 begin september de najaarsklassieker van het 
vallende blad vanuit Limoges. Deze vlucht word als overnachtvlucht gepland echter met die afspraak 
dat als er op vrijdagmiddag niet gelost kan worden er vanaf zaterdagmorgen afhankelijk van de 
weersomstandigheden besloten kan worden om er een ochtendlossing van te maken. Dit jaar zaten 
de weergoden niet echt mee want op vrijdag kon er niet gelost worden. De meeste overnachters 
zaten echter niet te wachten op een ochtendlossing op zaterdag maar nu waren de weergoden wat 
beter gestemd en de vooruitzichten voor de zaterdagmiddag en zondagmorgen waren van dien aard 
dat er besloten kon worden om op zaterdagmiddag te lossen. Het is zaterdagmiddag 13.30 uur als in 
Limoges het sein om te lossen gegeven wordt. Met een matige wind uit west zuid west mogen de 
duiven de terugreis aanvaarden. Om deze vlucht ook voor onze leden aantrekkelijk te maken hebben 
we besloten om dit jaar een uitslag te laten maken en een ereprijs voor de overwinnaar beschikbaar 
te stellen. Hoewel de meeste liefhebbers er niet echt op rekenden dat er ’s avonds danwel ’s nachts 
duiven zouden vallen hebben de meeste toch voor zij naar bed gingen het elektronische systeem aan 
gezet. Zo ook onze hoofdrol speler van deze vlucht Harold. Het is tegen vijven als Harold naar buiten 
kijkt en een duif op het hok ontwaart. Het is de 570 een duivinnetje van het soort P de Zeeuw maal 
Dik Pals die op een jong van zes dagen was ingekorft. Als zij om 05.02.46 geklokt is ziet Harold tot zijn 
verbazing dat er nog een duif geklokt is en wel de 400 die het systeem om 02.43.07 uur in werking 
had gezet. De 400 is een Ewoud van der Weide maal Eijerkamp. Ook deze dame vanaf nu `Rosa` was 
gekorfd op een jong van zes dagen. Dit seizoen heeft Harold mooie prestaties neergezet en mede 
hierom en het feit dat hij hoorde dat het in Middelharnis altijd gezellig is met het inkorven voor 
Limoges heeft hij besloten om na enkele jaren weer mee te doen aan deze prachtige klassieker. Dus 
werd er met een zestien tal duiven naar Middelharnis getogen waar er na het inkorven onder het 
genot van een mosseltje alvast vooruit werd gekeken naar deze vlucht. Harold heeft duivensport met 
de paplepel ingegoten gekregen en speelt zowel op het nest als weduwschap op de 
overnachtvluchten. Het medische plaatje heeft hij in overleg met Stefan Göbel en Hans van der Sluis 
ingevuld en dat is zeer goed bevallen. De Ad Pegels van het Westland had nog één goede tip: Doe net 
als mij geef ze TOM TOM korrels met als instelling de snelste route. Harold nogmaals gefeliciteerd 
met je dubbele overwinning.

Kees van den Bos     




