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Dirk Pals wint St. Vincent 
Door Gerard Dekker 

We moeten drie jaar terug naar 2013 dat Dirk even niet wist wat eerste prijzen vliegen was. Eerste 

prijzen waar hij vanaf 2009 aan gewend was. Hoe of wat, waar het in heeft gezeten is nooit duidelijk 

geworden maar vanaf 2013 was alles weer bij het oude. 

Toch nog even een opsomming: 

In 2010 weet Dirk de 1e prijs op de ZLU vlucht vanuit Narbonne te winnen. 

2011 is hij goed voor de 1e prijs vanuit Cahors, een vlucht die blijkbaar als een rode draad door zijn       

duivensport carrière loopt. 

2012 gaat hij aan de haal met de 1e prijs vanuit Bergerac 

En 2013 wordt dan het seizoen van de vraagtekens, geen 1e prijzen en een slecht seizoen. 

Maar in 2014 is het weer de vlucht vanuit Cahors die hij op zijn naam kan laten bijschrijven. 

En in 2015 maakt hij een dubbelslag met de 1e St. Vincent en alweer een 1e vanuit Cahors 

Een prachtige opsomming van wapenfeiten die hij in 2016 weet te vermeerderen met een 1e prijs uit 

St. Vincent. Menigeen zal er in zijn dromen niet eens aan durven denken en al blij zijn met 1 

overwinning. 

Maar Dirk is een duivensportman in hart en nieren een zoeker met een winnaarsmentaliteit waarvan 

dit ongetwijfeld niet de laatste woorden zijn die er over hem neer geschreven zijn. 

St. Vincent 2016 werd op 8 juli gelost om 7.15 uur en Dirk draaide dezelfde avond nog om 21.40.50 

uur zijn eerste duif. Zijn NL 13-503 was de eerste van de slechts 3 duiven die op dezelfde dag hun 

thuishaven wisten te bereiken. 

Dirk had 12 duiven ingekorfd en draait op de 

plaatsen 1-47 en 67, dus 3 van de 12 raak en hij 

begint met zijn 10e getekende 

De duivin die deze superprestatie neerzet is een 

kruising product De Jong/Muller en Theelen en heeft 

vorig jaar een paar kleine prijsjes gewonnen. St. 

Vincent was haar eerste grote opdracht die niet 

alleen de 1e prijs in de Fondclub Noord Holland 

oplevert maar ook goed is voor de 2e prijs Nationaal 

ZLU. 

Dirk namens alle Fondclub leden van harte gefeliciteerd. 

Dirk Pals, winnaar St. Vincent 
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Ook een compliment voor de winnaars van de 2e prijs, de Comb. Baas en Berg uit De Kwakel en de 3e 

prijswinnaar Good old Sam de Jong uit Heemskerk. Ook zij wisten een duif op dag van lossing te 

constateren. Chapeau. 

Gerard Dekker 

DE TOP 10 

1. Dirk Pals, Bovenkerk 2. & 8. Comb. Baas & Berg, De Kwakel 3. S. de Jong, Heemskerk 4. Levi van 

der Weijden, Hoogkarspel 5. H. Hendriks, Vinkeveen 6. J. Swagerman, Bovenkarspel 7. C.J. van der 

Laan, Castricum 9. Ysbr. Kaptein, Akersloot Thea van Son, Alkmaar 


