
Gebroeders Kat en Zoon sluit 50 jaar duivensport op hetzelfde adres af met klinkende overwinning

op Nationaal NPO Sens in Afdeling 6 Noord-Holland (jannus Kat)

Dat de vlucht vanuit het Franse Sens voor de Gebroeders Kat en Zoon uit Westzaan een speciale vlucht zou

worden stond van te voren al vast. Nadat Janus Kat 50 jaar lang op de J.J.Allanstraat te Westzaan met veel

succes de duivensport had beoefend zou Sens de laatste vlucht betekenen. Aan het eind van dit seizoen wordt

er verhuisd en worden noodgedwongen alle duiven van de hand gedaan. Bij de nieuwe woning is veel minder

ruimte en derhalve kunnen niet alle duiven worden meegenomen.

Voorafgaand aan de zaterdag 12 september stond dus al vast dat het een bijzondere dag zou worden voor de

familie Kat. Dat deze zou zo eindigen hadden zij niet eens durven dromen. Om 08:15 werden de 1.261 duiven

van Noord-Holland in vrijheid gelaten op zo een 485 km van de hokken in Westzaan verwijderd. Een ruime vijf

minuten voor één uur kwam vanuit het noordwesten een duif aangestormd welke even direct leek te vallen,

hij bedacht zich echter snel en besloot eerst nog een aantal ereronden te vliegen, alvorens rustig op het dak te

landen. Toen de doffer zich dan eindelijk op de klep bevond kwam er, recht vanuit de goede hoek, een tweede

jonge duif aangestormd. Deze treuzelde geen seconde en dook wel gelijk op de klep. Hierdoor was het verschil

minimaal en werden binnen 18 seconden de eerste twee duiven geklokt. Toen al snel bleek dat het om twee

bomvroege duiven ging volgden euforische en ook zeker emotionele momenten.

De doffer welke ternauwernood als eerste werd geconstateerd was zeker geen eendagsvlieg. Twee weken

geleden vloog hij al de 33e NPO Pont St. Maxence tegen 2.843 duiven en weer een week hiervoor was hij goed

voor de 24e NPO Morlincourt tegen 5.246 duiven. Zijn vader komt rechtstreeks uit New Champion (grootvader

van 2 NPO overwinnaars, naast de eerste NPO Sens ook grootvader 1e NPO Nanteuil tegen 9.059 duiven en

superkweker bij Joop Striet Den Helder) maal Miss Universe die zelf 11e Beste Duivin WHZB werd in 2013. De

moeder van de NPO winnaar vloog vorig jaar ook zeer verdienstelijk als jonge duif met twee noteringen binnen

de top 10 in groot verband! Typerend is dat de NPO winnaar uit twee jaarlingen komt. De combinatie Kat

kweekt uit bijna al hun vliegduiven, omdat ze zeker van mening zijn dat duiven welke in hun jongere

levensjaren staan vaker goede duiven voortbrengen dan duiven welke meer op leeftijd zijn. 

De jonge duiven worden op nest gespeeld, de duivin van de winnaar had de dag voor inkorving haar tweede ei

gelegd. Tweemaal daags wordt er getraind en de medische begeleiding is in handen van Hans v/d Sluijs en

Stephan Göbel waar de combinatie ook zeer content over is. De verzorging is voor het grootste deel van het

seizoen in handen van Janus Kat en zijn broer Gerrit-Jan. Jannus de zoon van Janus kan het lastig combineren

met zijn drukke baan als accountant en schiet voornamelijk bij wanneer hij vakantie heeft.

Doordat het de laatste vlucht voor de combinatie vanaf dit adres betrof maakte dit de overwinning extra

bijzonder. Het voelde als een droom welke uitkwam. Deze dag zal nog lang, heel lang, in het geheugen blijven.

Hopelijk kan op het nieuwe adres, waar volgend jaar eerst rustig zal worden opgestart, in de latere toekomst,

ook weer veel succes worden geboekt. 

Voorlopig het laatste kunstje van de Gebr. Kat & Zn, winnaars van Sens


