
 
 

Comb. Verweij–de Haan, Mijdrecht, winnaar Bergerac. 
 

De laatste Middaglossing vanuit Bergerac is gewonnen door de Comb. Verweij-de Haan, die 

daarmede, weliswaar in een andere samenstelling, voor de 3
e
 maal op rij Onaangewezen kampioen 

Middaglossingen in de Fondclub  zijn geworden. Het was hun topper de 09-1026429 (‘Messi’), die om 

even over half negen in de morgen als een steen uit de lucht kwam vallen. De duif maakte een 

snelheid van 1345 mpm en was daarmee goed voor een 2
e
 plaats Nationaal ! 

Voor ‘Messi’ was het, na de 1
e
 Cahors 2011, de 2

e
 provinciale overwinning. Andere ereplaatsen voor 

‘Messi’: 9
e
 Nat. Bergerac, 12

e
 Nat. Cahors, 57

e
 Nat. St.Vincent, 108

e
 Nat. Mont de Marsan en 150

e
 

Nat. Bordeaux. Wie heeft ze beter ? 

De afkomst van de winnaar is natuurlijk niet verkeerd: de vader is de topkweker ‘Don Ron’ (uit de 

Toon-lijn) en de moeder is een dochter van Heintje (hun Olympiade-duif). Het had overigens weinig 

gescheeld of ‘Messi’ was thuis gehouden, want enkele dagen voor de inkorving liep hij nog mank, 

uiteindelijk gaf zijn superieure conditie de doorslag om hem toch mee te geven. 

Bergerac was toch iets moeilijker dan gedacht, er waren geen nachtvliegers en het veld lag toch 

aardig uit elkaar. Een regenfront boven Noord-Frankrijk en Belgie was hier debet aan. 

Na het afscheid van Jan Castricum van de duivensport werd diens plaats ingenomen door Peter de 

Haan, die daarmee, na enkele jaren van afwezigheid, teruggekeerd is in de sport. De vliegduiven 

huizen uiteraard bij Michel in Mijdrecht, de kweekkoppels zitten bij Peter in Uithoorn. 

De uitgestelde lossing zorgde ervoor dat Michel helaas geen getuige kon zijn van de aankomst van de 

duiven, hij zat toen al in het vliegtuig naar Griekenland ….  Hij zal daar echter met genoegen 

terugzien op het net voorbije seizoen, dat opnieuw glorie voor de combinatie bracht. 

De 2
e
 plaats was voor de Gebr.Jacobs uit Nes a/d Amstel (3

e
 Nationaal), als 3

e
 eindigde de Comb. van 

de Burg uit Amsterdam (6
e
 Nationaal).  

Allen gefeliciteerd ! 
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