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Kees Droog wint 1e Internationaal Pau 
Door Gerard Dekker 

Een droom, een 1e winnen, mooi als dat lukt een 1e in de club, een 1e in je rayon of afdeling. Ja een 

droom komt uit als je denkt op dat moment het allerhoogste te halen, de 1e Nationaal Barcelona. 

Hoe blij ben je dan, hoe wordt je dan geleefd, hoeveel likes op facebook, hoeveel telefoontjes en 

hoeveel persoonlijke felicitaties ontvang je dan. Kan het na zo een moment nog beter, valt er nog 

meer te behalen. Denkelijk heeft Kees daar nooit bij stil gestaan. 

Maar het is een feit, het allerhoogste schavot had hij nog niet beklommen, de EERSTE PRIJS 

Internationaal. En nogmaals misschien nooit aan gedacht, maar heel stiekem toch wel eens van 

gedroomd. Die droom werd afgelopen week een feit voor Kees doordat zijn duivinnetje de NL.2013-

1112226 nachts om 4.24.19 uur door hem werd gevonden terwijl zij rustig op haar baas zat te 

wachten op een puntje van de volière.  

Kees wist dat er duiven konden vallen omdat op de voorhand in Zeeland en Zuid-Holland al duiven 

gemeld waren. Dat hij de 1e Internationaal zou winnen had hij nog geen moment bij stil gestaan. 

Pau werd na uitstel gelost op 19 juni om 8.20 uur en Kees 

vond zijn duivinnetje de volgende morgen vroeg , ze had de 

afstand van Pau naar Andijk, groot 1127.501 kilometer 

overbrugd met een snelheid van 1282,708 meter per 

minuut.  Kees had 21 duiven mee en als hij inkorft geeft hij 

meestal het hele koppel mee in dit geval dus ook de “226”en 

haar doffer die een 12-tal dagen zaten te broeden. Dat Kees 

ze goed heeft zitten mag blijken  uit de prijzen die hij heeft 

binnen de eerste 50 prijsduiven. Naast de 1e prijs vinden we 

zijn 2e duif die geklokt wordt om 7.16 uur terug op plaats 16, zijn 3e geklokt om 8.11 uur als 23e,  zijn 

4e geklokt om 8.56 uur op de 33e plaats. De 5e komt om 9.06 uur en pakt de 40e plaats en als 

hekkensluiter in de top 50 zijn 6e duif om 9.16 uur op een mooie 46e plaats. Chapeau Kees met je 1e 

in de Fondclub Noord-Holland, en je superprestatie, de 1e Internationaal van Pau, zoals gezegd een 

goeie is een droom, superprestaties zoals deze zijn een droom, maar jij hebt ze in ieder geval op de 

jeugdige leeftijd van 53 jaar al verwezenlijkt. 

Of dit een goede duivin is, denk het wel, want in december had je Johan Hamstra van Het Spoor op 

visite en die zei je: Kees als ik ooit de loterij win, dan kom ik deze duivin bij je kopen. De enige 

nuchtere reactie die jij daar achteraf op gaf was: jij hebt er kijk op.  

Over eerdere prestaties kunnen we kort zijn, gewoon omdat de duivin laat in de zomer van 2013 is 

geboren en tot nu toe nog geen kans heeft gehad om wat te laten zien. In de voorbereiding naar Pau 

heeft ze niets speciaal laten zien, geen opvallende gedragingen, bovendien had ze voor het goede te 

kort kilometers gemaakt. Het heeft haar niet kunnen afhouden van haar overwinning. 

Kees Droog, winnaar Pau 
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Misschien nog iets speciaals met het voer Kees ? Nee hoor, gewoon Mariman en 4 a 5 dagen 

opvoeren voor de vlucht, ja wel een handje snoep, hennep, wat Tovo en een pindaatje er door. 

En de afstamming, zelf gekweekt uit een doffer met bloed van de duiven van Fré de Boer en Nico 

Volkens, dus pure Noord-Hollands ras en de moeder kwam van Jelle Jellema. Niks geen dikdoenerij, 

gewoon een fantastische duivin gekweekt uit goede duiven. Doe maar gewoon dan doe je gek 

genoeg.  

En zo is het Kees, nogmaals namens alle leden van de fondclub van harte gefeliciteerd enne.. 

persoonlijk denk ik niet dat dit de laatste reportage is die ik over je schrijf. 

 

Resten nog de felicitaties aan Arie Pastor in Amsterdam Noord met zijn mooie 2e plaats en aan Dirk 

en Elitsa Veldhuis uit Amsterdam die 3e werden. 

Gerard Dekker 


