
 

Reportage 
 

Winnaar Le Mans A. Kat & Zn, Westzaan op 26 juni 2022. 

 
Na twee mooie dagfond vluchten bleek Le Mans toch voor iets meer problemen te zorgen. 
Zaterdag kon er niet gelost worden en werd de lossing door geschoven naar de zondag. 
Zondag zag de vluchtlijn er goed uit. 

Met een z.z.w. 
stroming zouden de 
duiven met een 
mooie snelheid naar 
huis kunnen komen. 
Maar er zat een 
klein addertje onder 
het gras. 
Misschien door een 
kleine storing of de 
oostelijke wind bij 
de lossing trokken 
veel duiven gelijk 
naar de kust en 
gingen er volgens 
de G.P.S trackers 
ook duiven de zee 
op. 
Hierdoor vielen, op 
een enkele na, de 
meeste vroege 
duiven aan de 
westkant van 
Noord-Holland. 



De familie Kat was de gelukkige om de 1e in de Fondclub van Le Mans te pakken en dit is niet de 
eerste keer dat ik ze bel voor een verslag. 
De familie Kat hadden de duiven nog niet zo vroeg verwacht. 
Jannus had de snelheid bekeken van Zuid-Holland en op basis hiervan zou het nog even kunnen 
duren. 
Maar ineens vlogen er twee duiven boven het hok en omdat er nog enkele jonge duiven vermist 
werden van de africhting eerder die ochtend, dacht Jannus van een paar nakomers. 
Vader Kat zegt “er lijkt wel een oude bij te zitten”. 
Dat kan nog niet aldus Jannus en terwijl hij dat zegt, valt één van de twee duiven naar beneden op 
de trip. 
Het bleek toch een oude duif te zijn en wel de 9-1670072 die een eerste speelt van 2200 duiven die 
meededen met de Fondclub. 
De 72 is een rechtstreekse v.d.Merwe die al voor de derde keer een eerste in de Z.C.C. pakt. 
De tweede is ook een v.d.Merwe duif en drie, vier en vijf komen uit v.d.Merwe duiven. 
Ze komen zo’n beetje allemaal uit de Kruger lijn die bij lastig weer naar voren komen. 
De familie Kat speelt totaal weduwschap en voert “All in One” van Beyers waarvan de laatste 
voerbeurten aangevuld met een energy mengeling. 
 
Twee en drie zijn Cees Nagel en A.v.Kesteren; allebei woonachtig in Den Helder. 
 
Allemaal gefeliciteerd namens het Fondclub bestuur. 


