
 

Rinus Lagerberg winnaar overnachtfondvlucht St. Vincent 

In de aanloop naar de tweede overnachtfondvlucht hebben we , qua weer, een aantal zware weken gehad met 

voornamelijk noordelijke winden. In het fondclub concours vanuit St. Vincent stonden 1035 duiven, 

dinsdagavond bijeengebracht in onze nationale inkorfcentra van Noord Holland. 

Vrijdag om 13.00 uur werden de duiven in vrijheid gesteld. Onder goede omstandigheden kon met een lichte 

tegenwind aan de terugreis worden begonnen. 

Zoals altijd is het spannend tot de eerste melding op teletekst verschijnt. Dan is het wachten op de eigen 

duiven. De winnaar van St. Vincent Rinus Lagerberg uit Nes aan de Amstel had 4 duiven mee en had er geen 

flauw vermoeden van dat zijn eerst aankomende duif, zijn tweede getekende, een topprijs zou spelen, mede 

omdat de 1
e
 gemelde duif in Polsbroek toen al geruime tijd op teletekst stond. Hij was dan ook blij verrast dat 

hij van het meldadres te horen kreeg dat hij 1
e
 melder was. 

Rinus, taxi-ondernemer in ruste, is in 2004 met de duivensport begonnen na de beëindiging/verkoop van zijn 

bedrijf en aan de basis van zijn kolonie liggen duiven van Gebr. Jacobs, Van Schaik, Verwey en Pals, allemaal 

grote namen in deze tak van onze duivensport. 

Als voorbereiding op St. Vincent kreeg deze weduwnaar een aantal vluchten van het gewone programma 

waarop hij goed afkwam.  Deze nog jonge doffer de NL. 12-018 arriveerde in de aanloop van zijn overnachtfond 

carrière altijd wel bij Rinus zijn eerste 4 a 5 duiven. 

Rinus bepaalt van te voren welke duiven hij op een bepaalde vlucht inkorft, hij deelt daarvoor zijn kleine 

vliegploeg, totaal ca. 20 weduwnaars, van te voren in. 

De winnaar van deze vlucht kwam als een speer binnen, maar je kon wel aan hem zien dat hij diep was gegaan. 

Rinus geeft veel om zijn duiven, hij vindt dat het zo hoort; hij verloor laatst zijn 1
e
 Chateaudun daags nadat 

deze aangekomen was aan de valk en dat hakt er bij hem behoorlijk in. Verder is onze hobby een prachtige 

invulling van zijn tijd en zijn motto is : doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. 

Rinus namens de Fondclubleden van harte gefeliciteerd  met het winnen van deze zware editie van St. Vincent. 

Gerard Dekker 
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