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Cor Sneekes wint Carcassonne 
Door Gerard Dekker 

Onze duiven krijgen het niet cadeau dit seizoen. Ook van Carcassonne een snelheid van rond de 

duizend meter en echte krachtproef welke gewonnen wordt door het 3 jarige duivinnetje de “658” 

van Cor Sneekes uit Driehuis. 

Na uitstel werden de duiven op zondag 24 juli gelost om 10.40 uur en de eerste duif melde zich om 

12.42.54 uur op het hok bij Cor. Hij had er 10 mee , het duivinnetjes was zijn 5e getekende en hij 

draait er ook 5 van de 10 in de prijzen, naast de 1e plaats vinden we zijn duiven ook terug op de 

plaatsen 12-39-61 en 88. 

De “658” was niet aan haar vuurdoop toe, die had ze een jaar eerder gehad en afgesloten met een 

23e Nationaal Agen. 

De “658”is een rustige duivin die deze prestatie neerzet zonder dat ze nu bijzondere tekenen had 

vertoond van extra motivatie, behalve dan dat ze heel vast zat op haar nestje met eitjes van ca. 10 

dagen. 

Van vaderskant stamt ze uit een doffer van de Klaas van Hans Knetsch uit Katwijk een doffer die de 

6e Nationaal Bordeaux op zijn naam heeft staan en van moederskant komt ze van net zulke illustere 

duiven als van vaderskant namelijk het super Noord Hollandse soort van Sam de Jong uit het Bonte 

Koppel via Nico Volkens en Leo Pronk. 

De verzorging tijdens het seizoen bestaat uit een goed vliegvoer van Matador welke de duiven in 

potjes in het broedhok krijgen toegediend, alleen de duiven die op de vluchten gaan krijgen 

gedurende de laatste 5 dagen een vollere mengeling. Voor de rest, buiten de nodige grit en 

mineralen geen bijzonderheden. 

Cor heeft zijn duivinnetje niet zien aan komen. Hij ziet nooit duiven aan komen. Binnen in huis heeft 

hij een waarschuwingssysteem en als dat piept gaat hij polshoogte nemen en de gearriveerde duif 

melden. 

Hij heeft heel veel reacties gehad op deze overwinning en de felicitaties waren hartverwarmend en 

laten we eerlijk zijn, we korven allemaal in met het oog op een 1e plaats in de Fondclub, één van de 

mooiste dingen die je kunnen over komen, naast een vroege Nationale plaats uiteraard. 

Cor namens de leden van de Fondclub Noord Holland, gefeliciteerd met je 1e prijs op Carcassonne. 

Ook de felicitaties en complimenten aan de nummer 2 Marlon Kok uit Ransdorp die ook nog eens 

met zijn 1e getekende begon. Datzelfde geld voor nummer 3 Dirk Ruiter uit Lutjebroek, knap, 20 mee 

en beginnen met je eerst getekende. 

 

Gerard Dekker 
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DE TOP 10 

1. Cor Sneekes, Driehuis 2. & 5. Marlon Kok, Ransdorp 3. D. Ruiter, Lutjebroek 4. Kees Droog, Andijk 

6. Comb. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 7. Comb. Verweij-de Haan, Mijdrecht 8. C.K. Niesten, 

Uitgeest 9. J.C. Roelofs, Alkmaar 10. F. de Boer, Bovenkarspel 

 


