
Vincent Vork wint Agen ZLU met 924 duiven in concours. 

Agen is los om 6.50 uur dus kunnen er s’ avonds duiven door komen. 28 Stuks waren er mee en het 

gaat de laatste jaren weer als vroeger, als er een duif komt gaat het van jetje s’ avonds waren er 9 thuis. 

Achter elkaar volgen de constateringen zich op. Tot dit jaar speelde Vincent weinig ZLU vluchten 

want zouden de duiven het wel aankunnen die morgen lossingen? Deze sympathieke liefhebber heeft 

lang lopen wikken en wegen. 

Nou of ze het aankunnen 28 stuks mee en 16 op de uitslag ik zou zeggen buitengewoon geslaagd!  

Vincent heeft altijd alleen de duiven gehouden naast zijn behoorlijk drukke banen, ja het is een druk 

mannetje. Toen de mogelijk zich voordeed om met een compagnon samen te doen was dat misschien 

wel mooi want werk en duiven is en blijft als je wilt scoren een moeilijke combinatie. Dus toen dhr. 

Van Mastrigt zich melde en beiden de taken verdeeld hadden gingen ze van start. Door de inbreng van 

de aankopen van de compagnon (duiven van John Loos-Rijsbergen)  is het bestand en de kwaliteit nog 

beter geworden. Echter toen bleek dat de combinatie niet echt werkte is het wijze besluit genomen om 

in goed overleg de wegen te scheiden. Vincent wilde wel graag het kweekhok in stand houden om de 

kwaliteit die er was te behouden, en toen heeft Hans van der Sluis de helpende hand geboden en het 

kweekhok overgenomen zodat er de ingeslagen weg kon worden vervolgd. De overwinnaar, genaamd 

“De Zenith” met ringnummer 2014-1084352, stamt van vaderskant uit een doffer gekregen van Dick 

Pennings uit de Nico Volkens lijn, Vincent is deze man dan ook zeer dankbaar en de moeder is van 

Comb. Loos-Rijsbergen.  

Met Hans van der Sluis en zijn opvolger Stephan Göbel is sindsdien een geweldige band opgebouwd 

en je begrijpt dat het medisch plaatje dan ook van deze mannen gevolgd wordt. Hier in het mooie 

plaatsje Noorden wordt nestspel gespeeld en de duiven worden dan ook perfect verzorgt, in het hok 

ziet het er schoon en rein uit. Het hok bestaat uit een gewoon hok met wat je tegenwoordig veel meer 

ziet een dichte ren waardoor de warmte doorgegeven wordt aan het hok zelf. Ook de verluchting is op 

een speciale mannier gemaakt wat op een ouderwetse kippenhok lijkt dus zorgen voor het schoorsteen 

effect. 

De verzorging is zoals gezegd perfect en niets wordt aan het toeval overgelaten, voer van de Patagoon 

en met de vluchten Beijers ALL in One en natuurlijk grit en roodsteen. Als de duiven op eieren zitten 

wordt er een geelkuur gegeven en in het seizoen alleen als het nodig mocht zijn. Na het seizoen wordt 

er tegen paratyfus gekuurd en geënt en in het voorjaar geënt tegen paramixo en herpes. Het 

allerbelangrijkste is hier de combinatie liefhebber en gedrevenheid om tot top prestaties te komen.  

Nogmaals van harte proficiat met deze mooie overwinning! 

Aad van Bergenhenegouwen   

 

 

 

 

 

 



 


