
 

 
Ton Snoek, Volendam, overtuigend winnaar Tours Afdeling 6 Noord-Holland. 
 
Voor de derde dagfondvlucht moesten de duiven van Noord-Holland vanuit Tours hun thuisbasis bereiken. Er 

werden 5654 duiven aan de start gebracht. Dat het, door de overwegend zuid-westen wind, geen loodzware 

vlucht zou worden was vooraf duidelijk. Maar de vele kilometers moesten ‘toch maar even’ worden overbrugd. 

De duiven kwamen erg vlot af en bij velen konden de kleppen dan ook relatief snel gesloten worden. Dit 

ondanks de vroege lossing (vergeleken bij andere afdelingen) die bij een hoop liefhebbers nog wat vraagtekens 

opriep. Maar aan de snelheden te zien hebben de duiven hier niet of nauwelijks last van gehad. De eerste duif 

arriveerde in het vissersdorp Volendam. Ton Snoek won voor de 4
e
 maal in 3 seizoenen een afdelingsvlucht in 

Noord-Holland, een fantastische prestatie. De runner-up was deze week Dirk Verleun en het podium wordt 

compleet gemaakt door Henny La Grouw die wederom liet zien wat voor kwaliteit er op zijn hokken in 

Amsterdam rust. Ook de prestatie van Nancy Klaverstijn was erg sterk, zij wist met 17 duiven mee 3 duiven bij 

de eerste 18 te klokken in de gehele afdeling!  
De ‘060’ is van eigen kweek en is wederom een product van de succesformule van Ton Snoek! Haar vader is 

een rechtstreekse van Gerard en Bas Verkerk  en komt uit hun Robin Hood, destijds gekoppeld op hun Swings. 

De moeder is een klak van eigen soort, Ton zijn goede soort waar al jaren hard mee wordt gevlogen. De 

moeder werd zelf ook al Generaal Kampioensduif in de verening. Tot voor Tours wist de winnares in 2011 al 

10prijzen te winnen, een sterke prestatie als jaarling! En ook haar zusje de 059 laat zich al meerdere keren zien! 

Dat het wederom de lijnen zijn waar Ton Snoek altijd het succes mee behaald is wel duidelijk. De kruising 

Verkerk x Klak bewijst maar weer eens zijn waarde op de hokken in Volendam! Ieder jaar werden van deze 

liefhebbers een aantal duiven aangeschaft. Om deze vervolgens tegen elkaar te zetten of te kruisen. Het ene 

jaar zaten hier meer goede bij dan het andere jaar, maar over het algemeen is Ton buitengewoon tevreden met 

de nakweek van deze duiven!  
  
De duiven wilden vanaf eind Mei wanneer de temperatuur wat warmer werd wat minder. De afzuiger werd 

lichtjes aangezet en vanaf toen kwam er een beetje een dalende lijn in. Allereerst werd de oorzaak niet 

gevonden maar een week voor Chateauroux werd deze afzuiger uitgezet. Vanaf toen is er weer een stijgende 

lijn in de prestaties gekomen met als absolute uitschieter drie weken later deze 1
e
 NPO. Ton Snoek van harte 

proficiat en succes in het verdere seizoen!  

Groetjes Jannus 
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