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Bergerac gewonnen door Ed Hooyschuur 
Door Gerard Dekker 

Ed Hooyschuur is door de band genomen een trouwe en loyale inkorver op alle vluchten met 

middaglossing. 

In 2017 veranderde dat door omstandigheden in de privésfeer en werd er slechts op een tweetal 

vluchten ingekorfd. Dat was op de St. Vincent  waar hij nog 1 van de 8 duiven in de prijzen draaiden, 

niet naar zijn zin en hij werd op de volgende vluchten gemist in het inkorflokaal en dan doen er 

allerlei verhalen zoals ziektes op het hok, al gauw de ronde. Niets is minder waar, maar daarover 

later meer. 

Bergerac ging middags om 13.00 uur mooi op tijd los en Ed kon in Zaandijk tot grote vreugde zijn 

duivinnetje de NL.1097414 vroeg in de morgen om 6.05.19 uur over de klep zien lopen. Hij had voor 

het eerst weer ingekorfd, 24 stuks waarvan hij er zoals achteraf bleek er 5 goed in de prijzen wist te 

spelen. 

Het duivinnetje dat de 1e prijs binnensleept tegen de 1100 fondclub Noord Hollandduiven was zijn 

11e getekende, zat op nest en werd op een standje van een pul van 1 dag oud ingekorfd, reden 

genoeg voor haar om de afstand van 904,3939 kilometer met een snelheid van 1550.393 meter per 

minuut, iets meer dan 93 kilometer per uur te overbruggen. 

In de stamkaart van deze duivin zien we dat ze komt uit Ed zijn Bordeauxdoffer die de 82e Nationaal 

Sector 2 vanuit Bordeaux tegen ruim 13000 duiven op zijn naam heeft staan. Op zijn beurt is de 

Bordeauxdoffer weer een kleinzoon van de “18” de St .Vincent van Ben van de Peppel uit Wormer. 

Die “18”is tevens de stamvader van het hok Van de Peppel. Geen verkeerde dus. 

Hierboven schreef ik “maar daarover later meer” Ed heeft een eigen aannemersbedrijf, waarin het  

altijd druk was met grote klussen. Hij werd echter geveld door een hernia waardoor hij genoodzaakt 

was de grote klussen aan andere over te laten en zelf zijn werkzaamheden te moeten zoeken in het 

kleinere werk. Maar omdat vele kleintjes ook een grote maken nam de drukte niet af. En dat is dus 

de reden dat er op de vluchten tussen St. Vincent en Bergerac niet werd ingekorfd.  

Maar er speelde meer waardoor de motivatie achterbleef. In februari overleed plotseling zijn vader 

die altijd samen met hem op de duiven letten. Een schok die nog steeds niet uitgewerkt is. Met het 

klokken en het melden van zijn 1e prijswinnares heeft hij wel even moeten slikken omdat het de 

eerste keer was dat zijn vader er niet bij was. 

Zulke zaken in een mensenleven laten maar weer even de betrekkelijkheid zien van onze 

duivensport, gelukkig zijn er ook altijd mooie dingen om naar uit te zien, zoals zo een mooie 

overwinning, maar nog mooier naar het feit dat Ed en zijn vrouw in september Opa en Oma gaan 

worden. 

Ed namens je medeleden van de Fondclub Noord Holland van harte gefeliciteerd. 
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Een mooie vermelding is er voor Wim Hogendoorn uit Purmerend die met 8 duiven mee begint met 

zijn 2e getekende op de 2e plaats. 

De 3e plaats is voor Fred Kramer en zijn compagnon Cees Ouwehand uit Wormer met een mooie 

score van 9 raak van de 20 gezette duiven ook een verdiend compliment 

DE TOP 10 

1. E.S.P. Hooyschuur, Zaandijk 2. Wim Hogendoorn, Purmerend 3. F.S. Kramer, Wormer 

4. K. Lof, Amsterdam 5. Jaap Schlikker, Spijkerboor 6. W. van Zelst, Purmerend 

7. R. van der Wal, Mijdrecht 8. H. Hendrik, Vinkeveen 9. J. Hommes & Zonen, Akersloot 

10. Vertelman en Znn, Hoogkarspel 

 


