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Dubbelslag voor Kees Droog op Barcelona 
Door Anke Ouwehand & Fred Kramer 

Het uithoudingsvermogen van de Barcelona duiven werd dit jaar behoorlijk op de proef gesteld. Alle 

voorspellingen van tijden konden al gauw de prullenbak in, want het was wachten en nog eens 

wachten. De ochtend ging voorbij en ook in de middag bleef het akelig stil op de meldingenpagina. 

Nou ja stil, het was een drukte van belang met bezoekers, maar helaas staarden die al uren naar een 

lege pagina. Het duurde te lang voordat er op de kortere afstanden werd gemeld en de onrust nam 

gaandeweg toe. Totdat de klok 19:13 uur slaat, want dan pakt Kees Droog de eerste van Noord-

Holland. Nog geen minuut later volgt daar al zijn 2e! Nationaal zorgde dit voor een spectaculaire 

topklassering van een 7e en 8e plaats op een afstand van maar liefst 1281 kilometer. 

Er waren slechts zes aankomsten op Zaterdag in Noord-

Holland, waarvan maar liefst drie van Kees wat 

resulteerde in een geweldige 1e, 2e en 4e plaats in de 

Fondclub. Met drie duiven binnen de top 4, mogen we 

spreken we van een dubbelslag met een extra 

goudenrandje. Daar willen we natuurlijk meer over weten 

en namen contact op met Kees om de felicitaties over te 

brengen. 

De duivin die het goud brengt naar Andijk komt uit zijn 

bekende Dax lijn. Zij heeft haar kwaliteiten dus niet van een vreemde. De zilveren duivin komt uit een 

Jelle Jellema maal een duivin van Cor Schermer. En dan de derde topper die goed is voor de 4e plaats 

komt ook uit een Jelle Jellema maal ingeteelde Dax lijn.  

In aanloop naar Barcelona hebben de duiven vier vluchten gehad. Een keer naar Asse-Zellik, wat voor 

Andijk ongeveer 220 kilometer is en drie keer naar Roye, wat ongeveer 380 kilometer is. Kees speelt 

zijn Barcelona duiven eigenlijk nooit verder in aanloop naar de klassieker van het jaar. De duiven zijn 

ingekorfd op jongen van ongeveer een dag vier. En dan het voeren en daar kan Kees heel kort over 

zijn, want dat is niet heel ingewikkeld. De duiven krijgen het hele jaar door Mariman en volle bak. 

Ongeveer vier a vijf dagen voor de vlucht krijgen ze ook tovo, snoepzaad en pinda’s. En hoe luxe… 

want ook daarvan mogen ze hun buikje van vol eten.  

De Barcelonagangers van Kees mogen bijkomen van een zeer zware editie en komen dit jaar dan ook 

niet meer aan de start. Uitrusten is het devies om volgend jaar weer fris aan de start te staan. 

Winnen in de Fondclub en Nationaal binnen de top 10 spelen is voor iedereen bijzonder en zal niet 

gauw vergeten worden. Voor Kees en zijn gezin zal dit wel een hele bijzondere zijn. Met deze 

geweldige overwinning en serie mogen we toch wel spreken van sportieve wraak die deze topper uit 

Andijk neemt. Kees van harte gefeliciteerd en heel veel succes op Perpignan. 

Op de derde plaats is het Duo de Groot & Leijen die ook aan een fantastisch seizoen bezig zijn. Ook 

pakken zij de zesde plaats. Normaliter besteden we in het slot van de reportage alleen aandacht aan 

Winnaar Kees Droog 
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de top drie, maar aangezien maar slechts zes kanjers hun thuishonk op zaterdag wisten te bereiken, 

ook aandacht voor de vijfde duif. De vijfde plaats gaat naar Levi van der Weijden uit Hoogkarspel. 

Hiermee is de top zes compleet. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 
DE TOP 10 

1. 2. & 4. Kees Droog, Andijk 3. & 6. Duo de Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef 5. & 10. Levi van der 

Weijden, Hoogkarspel 7. Ysbr. Kaptein, Akersloot 8. C.J. van der Laan, Castricum 9. Fam. Hendriks, 

Zuiderwoude 

 

VOORAANKONDIGING SCHENKING KEES DROOG 

Ook Kees doet een super schenking : Een jonge duif uit de winnares of zijn 2e duivin. Later zal deze 

keuze gemaakt worden en bekend worden gemaakt in aanloop naar veiling.  

 

Kees bedankt voor je super schenking! Meer weten over de veiling en de schenkingen? Hou de 

website in de gaten. Alle aangekondigde schenkingen zijn uiteraard onder voorbehoud. 

 

 

 

 


