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Bergerac 14 augustus 2020 

Aris Louwe wint Bergerac. 

In het uiterste puntje van Noord Holland in de plaats waar ook Neerlands marinebasis is 
gehuisvest vinden we ook de hokken van Bergeracwinnaar Aris Louwe uit Den Helder. 

De NPOvlucht Bergerac 2 ging 14 augustus om 13.00 uur los en de duiven hadden 
voornamelijk af te rekenen met de hitte in zowel Frankrijk, België en Nederland. 

Terwijl wij als mensen de meest schaduwrijke plekjes konden opzoeken gingen de meeste 
Bergerac-gangers de strijd aan met de hitte gedurende de lange terugreis die met een 1e 
plaats eindigde op de hokken van Aris Louwe in Den Helder. 

Het was zijn duivin de Nl.16-009 met als standje eitjes van ca. 7 dagen die als enige de 1000 
meter grens wist vast te houden door de 949.952 kilometer met een snelheid van 1006,949 
meter per minuut af te leggen. Ze arriveerde om 13.07.23 uur en stond als 10e getekende op 
zijn inzetlijst. Aris had 24 duiven mee op deze zware Bergerac en maakt 6 prijzen. 

De vader van de winnares is een rechtstreekse van Jan Roelofs uit Alkmaar en de moeder is 
uit dezelfde lijnen maar dan via de Gebr. Hagens. 

Deze overwinning op Bergerac 2 was een mooi sluitstuk van seizoen 2020, als we even 
terugkijken en dat heeft de aandachtige uitslagenlezer uiteraard gedaan zien we dat Aris dit 
seizoen begon op St.Vincent met de 26e prijs van 598 duiven. Op Bordeaux was het 
helemaal raak met de 3e, 7e en 8e prijs van 941 duiven en dan op Bergerac 1 de 34e en de 
35e prijs van 344 duiven en als apotheose dan op deze Bergerac 2, de hoogste notering, de 
1e prijs. 



Aris van harte gefeliciteerd met deze overwinning. 

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

Op de 2e plaats vinden we Ron Voorn uit Edam en die pakt hij met zijn Nl.17-225 

De 3e plaats zit in het zuiden van de afdeling bij Harrie Hendriks en zijn eerste duif is de 
Nl.17-698 


