
 

 

Bergerac gewonnen met ruime voorsprong door Cees Niesten Uitgeest. 

Een eenling wint overtuigend Bergerac.  

Het zal je maar overkomen, 1 duif geef je mee en die duif bezorgt je de 1e prijs in de grote en sterke 
Fondclub Noord Holland.  
Er zijn zaken waar we van dromen, dit is er zo een. Cees Niesten wonende aan de Kleis in Uitgeest 
presteert het dit seizoen voor de 2e keer om met dezelfde duif zijn NL. 2017-624 een super prestatie neer 
te zetten, want zo mogen we dit toch wel noemen.  
Misschien had u het nog niet gezien of was u zich er nog niet bewust van maar die “624” presteerde het 
al eerder dit seizoen op Bordeaux middaglossing ook schitterend te presteren door in de Fondclub de 2e 
prijs te spelen van 796 duiven. 
Bergerac was geen makkie voor onze duiven, de start in het zuiden van het land was traag, in Noord 
Holland nog trager. Des te groter was de verrassing dat opeens de naam van Cees Niesten op de meldlijst 
verscheen en nog mooier dat hij zich in de top 10 van de Nederlandse duiven nestelde tegen het geweld 
van de wat makkelijker arriverende duiven in het zuiden des lands, de laatste loodjes vergen meestal de 
meeste kracht. 
Bergerac een goede 906 kilometer voor de duiven naar Uitgeest werd vrijdag om 13.30 uur gelost en het 
winnende piepje van de “624”klonk om 9.10.15 uur op de Kleis in Uitgeest. Ze was de enige duif die Cees 
mee had en daarmee kon dus ook de klep dicht.  Ze had de afstand met een snelheid van 1250,341 
meter per minuut afgelegd, ook goed voor de 10e prijs nationaal tegen 24043 duiven. 
De “624”is een duivinnetje dat dit seizoen 2 x op een mooie neststand is gebracht van ongeveer kleine 
jongen van een dag of 5. Een uitstekende reden voor haar om alles te geven en 2 x een topprijs te 
pakken. 
De oorsprong van het duifje ligt in 2014 toe Cees samen met Sam de Jong een jong op een bon haalde en 
de nestmaat er bij kochten bij Peter van Sintmaartensdijk. Een van die jongen is de “024” een 
rechtstreekse zoon van de 1e nationaal Marseille tegen 3680 duiven. In zijn stamboom die overwegend 
de naam van de Wegen draagt ook de 1e nationaal Perpignan duivinnen en 3e nationaal tegen 5254 
duiven. 
De moeder van de “624” is de zus asduif Narbonne zij was asduif in het 3 en 4 jarige klassement. Zij heeft 
onder andere de 7e nationaal Mont de Marsan en de 11e nationaal Barcelona 2006 in de aderen. Geen 
klein bier dus de afstamming van de winnares. 



Een vlucht winnen is tegen veel tegenstrevers een kunst, ongeacht de afstand en/of discipline, we willen 
het allemaal graag. Maar een vlucht winnen en daarnaast ook nog een 2e prijs met maar 1 duif mee 
getuigd van de klasse van het duifje. 

Cees van harte gefeliciteerd met deze overtuigende overwinning, 91 minuten los, klasse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Goede opvolgers op Bergerac zijn 

Op de 2e plaats Jan Hommes en zonen uit Akersloot, ook dit jaar elke vlucht weer aanwezig in de top 

En de 3e plaats gaat naar Comb. Verweij-de Haan uit Mijdrecht, mannen die je ook elke vlucht maar moet 
proberen te verslaan. 

 

  


