
 

Gebr. Kat en Zn winnaars eerste fondvlucht jonge duiven  

 

De eerste fondvlucht voor de jonge garde vanuit het Franse Peronne is gewonnen door de 

Gebroeders Kat en Zn. Een mooie opsteker in een seizoen met vele tegenslagen voor de combinatie 

uit Westzaan. Hun eerste getekende de 14-1819800 overbrugde de bijna 310 kilometer met een 

snelheid van bijna 88 km/h. Met een ruime voorsprong van 7 mpm werd deze jonge doffer als snelste 

afgevlagd. Dat de snelste duif aan de westkant van de Zaan valt is vrij opmerkelijk met de toch 

voornamelijk west zuidwesten wind. Dit maakt de prestatie van de winnaar des te knapper.  

Uit het feit dat de doffer de lijst aanvoerde blijkt al dat het voor de combinatie geen verassing was 

dat juist deze doffer als eerste op het hok verscheen. Dit was op de eerste en vierde vlucht van het 

nog prille jonge duivenseizoen namelijk ook het geval. Voorgaande week kwam hij nog volledig 

vanuit de verkeerde hoek aangevlogen, ditmaal kwam hij perfect uit de goede lijn. De combinatie 

had begrepen dat Paap&Paap om 14:23 een duif geklokt had en dit betekende dat rond 14:33 een 

duif moest worden geklokt. Toen iets over half recht uit de goede lijn een duif aan kwam gesneld was 

ook vrij snel duidelijk dat dit om een vroege duif moest gaan. De winnende doffer komt rechtstreeks 

uit de op het moment absolute topduif van de familie Kat. De jaarling ‘Lady Bolt’ won in twee jaar tijd 

op rayon niveau de volgende prijzen; 2, 7, 7, 14, 15, 18, 21, 31, 31, 34, 35, 37, etc. Wetend dat ‘Lady 

Bolt’ pas in 2013 geboren is kan gesteld worden dat we hier met een echte crack te maken hebben. 

De combinatie is dan ook zeer verheugd dat zij zich ook direct op de kweek meer dan bewijst!  

De jonge duiven worden op het nest gespeeld. De winnende doffer had geen nestje maar was wel al 

een tijdje gepaard met een hokgenoot. Echter was hij meer dol op de twee kistjes welke hij tot zijn 

beschikking had. Of dit hem tot deze krachtinspanning heeft gemotiveerd zullen we nooit weten. 

Vanaf de week voor Peronne trainen de jongen tweemaal daags. Dit zodat de duiven welke op nest 

zitten (18 van de 30 jongen) niet van de nesten af moeten worden gejaagd, dit bevordert het trainen 

sterk. Ter verduidelijking, de duivinnen blijven ’s morgens op het nest zitten en de doffers blijven ’s 

middags op het nest.  

Namens de Fondclub feliciteren we de Gebr.Kat & Zn ! 
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