
 

 

Uitgestelde Cahors, prooi voor Ysbrand Kaptein, Akersloot. 

Het is het jaar van uitersten te koud, te warm en uitgestelde vluchten. Zo ook Cahors. 
Na de duiven een paar dagen langer in de boxen te hebben gehouden vanwege weersomstandigheden (warmte) konden  
de 530 duiven van de Fondclub Noord Holland dan eindelijk op maandag 29 juli aan de bak. 
om 7.15 uur klonk in Cahors het vertreksein en konden de duiven die een paar dagen langer uit logeren geweest waren 
vertrekken. 
Het werd geen makkelijke vlucht, maar ovenachtfondduiven kunnen heel wat aan en wat dat betreft meestal niet te 
vergelijken met onze programmaduiven..  
De duif die de ca. 990 kilometer lange tocht als 1e succesvol weet af te ronden is de NL.17-794 van Ysbrand Kaptein die 
in de verzorging wordt bijgestaan door mede Akersloter Tijmen Soeterbroek. 
Het was avonds 20.32.24 uur toen  hun nestduivin zich melden en de afstand had afgelegd met een snelheid van 
1242.600 meter per minuut en dat is telkens weer een prachtige belevenis, te zien komen, te melden en te beseffen dat 
je weer een 1e prijs weet te behalen 
De duif zette haar prestatie neer op een jong van ca. 4 dagen oud en weet daarmee 579 tegenstrevers  voor te blijven. 
De “794” was niet aan haar proefstuk bezig, eerder dit jaar vloog ze ook een 368e prijs in de sector op de Bordeaux 
middaglossing. Vorig jaar, 2018, is ze niet mee geweest. 
De vader van deze duivin is een kleinzoon Betuwe koppel (Gerrit Veerman) en vloog zelf een 38e nationaal Cahors. 
De moeder van de “794”is een kleindochter van het befaamde Barcelonakoppel van Ysbrand zelf. Kinderen en 
kleinkinderen van dit Barcelonakoppl vlogen o.a.: 9e en 18e Nationaal Dax sector 2,  
6e nationaal Cahors sector 2 en 6e nationaal Agen ZLU en de 9e  Nationaal NarbonneUitstekende papieren waaruit blijkt 
dat de winnares het niet van vreemden heeft. 
Ysbrand en Tijmen van harte gefeliciteerd met deze overwinning 
Een uitstekende 2e plaats is er voor de Comb. De Vries uit IJmuiden en de 3e plaats gaat naar de uitstekend draaiende 
Cees Niesten jr uit Heemskerk 

 


