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Weer bloemen voor Kees droog 
Door Gerard Dekker 

Na zijn zege op Pau pakt Kees Droog nu ook de zege op Marseille en hoewel gegund, kan je bijna niet 

meer zeggen dat deze overwinning onverwacht was. Het is duidelijk Kees heeft ze goed zitten en 

heeft in 2016 weer een spectaculair seizoen.  

Het begon natuurlijk met zijn overwinning op Barcelona 2015, ben je op dat moment nog niet 

bekend in Nederland, daarna kent heel de wereld je.  

Eendagsvliegen doet Kees niet aan zijn duiven moeten voldoen aan zijn systeem, doen ze dat niet, 

jammer dan. Kees speelt op nest en zijn duiven zijn dan ook echte nestduiven, maar dat wordt 

verderop wel duidelijk. 

Dat zal één van de reden zijn dat de successen in 2016 op onnavolgbare manier worden 

doorgetrokken met een 1e op 19 juni op Pau, daar had hij er 21 mee en draait 6 topduiven bij de 

eerste 50 prijsdduiven. Zijn 2e aangekomen duif van Pau gaat nog een belangrijke plaats innemen in 

het vervolg van dit verslag. 

Op 26 juni  vervlogen we Agen, hier pakt Kees de 9e plaats. Op Barcelona van 2 juli heeft hij er ook 3 

bij de top 50 en hij begint met de 7e, 12 en 49e plaats. Dan St. Vincent van 8 juli, 4 duiven bij de 

eerste 50 en dat op de plaatsen 16e, 17e, 35e en 36e 

En dan Marseille, de vlucht waarover het gaat in dit verslag wederom, na Pau, de 1e prijs. Wat kan 

als het lukt de duivensport dan enorm mooi zijn. Na Marseille hebben we op 24 juli alweer 

Carcassonne gevlogen en ook hierop een pracht uitslag met 4 duiven binnen de top 50 op 4, 15, 29 

en 35. 

Kees je hebt een superseizoen, namen alle leden van Fondclub Noord Holland van harte 

gefeliciteerd.  

Kees voorstellen hoeft niet meer na alle reportages die er in het nabije verleden over hem 

verschenen zijn in de diverse bladen, maar het verhaal over de winnaar een prachtige doffer van 3 

jaar oud die de afstand van 1073.093 kilometer met een snelheid van 924.974, winnend wist af te 

sluiten door om 8.33.08 uur te arriveren, is mooi en het geeft ook aan dat Kees Droog als 

duivenliefhebber zijn ogen niet in zijn zak heeft zitten maar donders goed weet wat er speelt op zijn 

hokken. De doffer die Marseille wint was zijn 2e van Pau en zat gekoppeld aan die geweldige duivin 

die Pau van 19 juni op haar naam wist te schrijven. Deze duivin is echter verkocht en de doffer zat al 

anderhalve week alleen op het hok. 3 dagen voordat hij ingekorfd werd voor Marseille schoof Kees 

een jong van ca. 8 a 9 dagen in zijn broedschotel, dat hij direct aan nam en op ging zitten. Hij was 

maar moeilijk van het nest af te krijgen. Mooi als je je duiven zo kunt motiveren. 

De winnende doffer is een kruising product, de vader komt van Bennie Homma uit het Friese Balk en 

de moeder heeft haar oorsprong op het Noord Hollandse hok van Cor Schermer uit Castricum. 
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Eerdere prestaties van deze doffer. In 2015 kwam hij helemaal uitgeput terug van Agen, hij zat toen 

goed stuk. Maar omdat andere familieleden  bij Kees goed presteerde werd hij aangehouden. Daar is 

Kees voor beloond want op Pau dit jaar was hij zijn 2e duif en vloog hij de 110e Nationaal Pau. Goed 

soort verloochend zich niet. 

Aan Kees heb ik gevraagd of hij een verklaring heeft dat 

er zo goed gesport wordt op de overnachtfond in Noord 

Holland, hij denkt dat er een groep van 50-ers en 60-ers 

is de die nog steeds in de sport het hoogst haalbare wil 

behalen, wat het heel interessant maakt en ze elkaar op 

die manier ook motiveren. 

De 2e en 3e plaats op Marseille wordt gewonnen door 

H. Hendriks uit Vinkeveen, de 3e liefhebbers zijn Dirk en 

Elitsa Veldhuis uit Amsterdan, Gefeliciteerd 

 

Gerard Dekker 

 

DE TOP 10 

1. Kees Droog, Andijk 2. & 3. H. Hendriks, Vinkeveen 4. Comb. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 5. & 

6. Marlon Kok, Ransdorp 7. O. Pals, Bovenkerk 8. Duo de Groot- Leijen, Egmond a/d Hoef 9. A.C. van 

der Heide, Beverwijk 10. C. Blokdijk, Hoorn 

 

Kees Droog, winnaar Marseille 


