
Cor de Heijde winnaar loodzware Dax. 

 

Afgelopen weekend helaas maar een vlucht. De temperaturen waren te hoog om, vooral, de 

jonge duiven hiermee te confronteren. Er werd dus besloten om zowel de geplande 

midfondvlucht voor oude duiven als ook de jonge duivenvlucht af te gelasten. Alleen de 

vlucht vanuit Dax, later ingekort naar Bergerac, ging door. Het werd, mede door de zeer 

hoge temperaturen, een loodzware opgave. 

 

Wanneer het ver en heel zwaar is zijn de duiven van Cor de Heijde uit Made, met hulp van 

Bert van Beek, in hun element. Dit bleek vorige week ook al met hun top uitslag op de 

wedvlucht vanuit Barcelona en ook nu weer was er tegen hen geen kruid gewassen. Zijn 

nestduivinnetje 17-145 arriveerde op zaterdag om 13.52 uur op haar hok in de Freesiastraat 

als eerste van onze vereniging. Ze werd ingekorfd met eitjes in de nestschotel van enkele 

dagen. Ook op St. Vincent dit jaar was ze Cor zijn eerste duif en werd toen als 2e 

geklasseerd. Alweer een toppertje op de hokken bij Cor en Bert. Dat kan ook bijna niet 

anders  wanneer je de afstamming van dit raspaardje ziet. Kleine Blauwe en Marianne, 2 

topduiven met op hun palmares nationale overwinningen. Wanneer je uit dit soort duiven 

kunt kweken is succes bijna verzekerd en dan in handen van een topmelker als Cor komt dit 

wel in orde. Cor en Bert zijn al jaren de te kloppen mannen op de marathonvluchten maar ze 

beginnen binnen de vereniging steeds meer concurrentie te krijgen. Het mooie is dan wel 

dat dit meestal gebeurt met nakomelingen van duiven die afkomstig zijn van hun hok. En dit 

doet Cor wellicht nog het meeste deugd. Cor en Bert van harte gefeliciteerd met deze zege. 

Naast Cor met 4/8 voldeden ook broer Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 2/3 en Ad 

van den Hout uit Made met 3/5 aan de norm van 50% of meer prijs. 

De eerste 5 prijzen op deze vlucht tegen  62 duiven ingekorfd door  10 liefhebbers: 

1 en 3  Cor de Heijde; 

2  Louis de Heijde; 

4  A. v.d. Hout; 

5  R. de Leeuw.    

Volgend weekend, wanneer de weergoden het toelaten, staan er 3 vluchten op het 

programma en wel de overnachtvlucht vanuit Bergerac, de dagfondvlucht vanuit La 

Souterraine en de jonge duivenvlucht vanuit Morlincourt. Zorg dan ook dat uw favorieten er 

klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


