
 

Chris Verkruisen wint 1
e
 Dagfond Morlincourt (door Jannus Kat) 

 

Waar de meeste afdelingen hun eerste eendaagse fondvlucht af hadden gelast, besloot Noord-Holland de 

morgen na inkorving niet door te rijden tot Orleans, maar de vlucht in te korten tot Morlincourt, wat een 

verschil van zo een 200 km betreft. De meningen over deze beslissing zullen uiteraard behoorlijk uit één lopen, 

maar feit is dat er nu een goed verlopen vlucht gehouden is, met weliswaar een behoorlijk aantal minder 

kilometers. Dat het toch geen gemakkelijke vlucht zou worden voor de duiven werd al wel duidelijk door de 

overwegend uit het Noordnoordwesten waaiende wind. De topsnelheden lagen bij de eerste duiven net boven 

de 1200 m.p.m. Opvallend was de mooie spreiding van de kopduiven over de gehele provincie, enkel de 

achterhand behaalde (wat niet raar is met wind op kop) wat lagere snelheden. De vlucht kende een mooi 

verloop met achteraf weinig verliezen.  

De winnaar in Noord-Holland was de 51-jarige Chris Verkruisen uit Purmerend. Zijn twee jarige duivin de 2011-

1583041 was de gehele concurrentie te snel af met een metersnelheid van ruim 1225 mpm. Dit is een puike 

prestatie aangezien Chris zo een 30/35 km overvlucht heeft t.o.v. de kortste afstanden! Dat de juist de ‘041’ 

het doet is zeker geen toeval gezien het feit dat zij een volle zus is van de 10-411 welke in 2010 de beste Jonge 

Duif van Afdeling Noord-Holland werd.  Chris heeft zo een twintig jaar duiven wat hij heeft overgenomen van 

zijn vader. Dit is een verhaal apart aangezien Chris opgegroeid is in Canada. Toen Chris inmiddels naar 

Nederland was verhuisd ging hij nog regelmatig op vakantie naar zijn vader en hielp dan ook altijd met het 

verzorgen van de duiven. Van het één kwam het ander en zo kwam Chris thuis van vakantie met de mededeling 

aan het thuisfront dat duiven hem ook wel leuk leken. Hierna is er een hok gebouwd en zo is de duivenhobby 

begonnen.  

En met deze mooie overwinning op Morlincourt zal hij daar geen spijt van hebben. 

Onze felicitaties gaan naar Chris Verkruisen, alsmede naar de nummers 2 en 3 de Comb. Tervaart-Hasert uit 

Haarlem en R. van Rijn uit Uitgeest. 
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