
Kees Droog Nationaal winnaar Barcelona 2015

De natte droom van elke fondman, een overwinning op de kraker Barcelona, is uitgekomen voor de 52-jarige Kees

Droog uit Andijk. Op een van de zwaarste edities van deze klassieker uit de geschiedenis en op een der verste

afstanden wist hij de landelijke concurrentie achter zich te laten met zijn 8-jarige (!) duivin, de 7/1674252.

Internationaal werd een schitterende 3e plaats behaald.

We laten de winnaar zelf aan het woord:

„De vader van de duivin is een zoon uit de Daxdoffer en de moeder komt bij Cees van der Laan vandaan.

Vorig jaar vloog ze 24e in de fondclub op Pau en 36e op Marseille. In ‘12 vloog ze 35e op Cahors ochtendlossing.

Ze werd gespeeld op jongen van plm 5 dagen oud. Alle duiven worden op nest gespeeld en de koppels gaan samen

mee. In de voorbereiding vliegen mijn oude duiven om en om met het programma mee tot een eendagsfond vlucht.

De thuisblijvers gaan zondags naar Hank met Edam en op woensdag gaan ze nog een keer naar Hank met Ewout van

der Weijden. Ze krijgen altijd volle bak wat steeds wordt bijgevuld en om de paar dagen opnieuw aangevuld.

Door mijn drukke werk in de herfst, winter en voorjaar kan ik alleen in de zomer de duiven optimaal verzorgen. Dit gaat

al jaren op deze manier. Sinds vorig jaar poets ik in de zomer de oude duiven elke dag, maar bij de jaarlingen en jongen

en kwekers gebeurt dit nooit. In 2011 en 2012 heb ik nieuwe hokken gezet en heb eigenlijk meteen wel weer redelijk

gevlogen.

De zaterdag heb ik beleefd als een dag om nooit meer te vergeten. De vele belangstelling, felicitaties en bloemen heb-

ben mij goed gedaan en dit laat zien dat de gunfactor in sterke mate aanwezig is bij de NoordHollandse fondliefheb-

bers en overige duivenmelkers. Ik wil ook iedereen bedanken voor de leuke reacties“

Tot zover het relaas van de gelukkige man uit West-Friesland, die ook vorig jaar al opviel door zijn prestaties op de

ochtendlossingen

De overheersing van de Noord-Hollandse fondmannen op de ZLU-vluchten dit seizoen begint stilaan grote vormen aan

te nemen, naast de overwinning  van Kees is er in de Nationale toptien een 3e en 7e plaats voor Cees van der Laan,

een 4e voor Hendriks en een 10e plaats voor Verweij-de Haan !

De felicitaties en waardering voor deze bijzondere prestatie(s)  zijn voor de winnaars van Barcelona !

De winnaar Nationaal Barcelona 2015, Kees Droog uit Andijk, hier in de

bloemetjes gezet door het Bestuurslid van de Fondclub, Jaap van der Weijden


