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Deze zeer zware middaglossing vanuit Montauban is gewonnen door Vincent Vork uit Noorden, zijn 5
jarige weduwnaar de 04-1859777 liet zich afklokken om 09.01.12 uur.
Op een afstand van 924 km. maakte deze duif 1130 meter en dit was goed voor een 1e in de Glazenstad en
het N.I.C. Nieuwveen.
Dat de vorm goed was op zijn prachtige hok installatie bewees hij ook door er twee bij de eerste 10 te spelen
nl. 1e en 5e in de ‘Glazenstad.

Vincent is 44 jaar en woont in het plaatsje Noorden en is lid van de vereniging “De Vooruitgang” in
Nieuwkoop. Van 1978 tot 1985 speelde hij met zijn broer samen en vanaf 1986 tot 1993 onder de naam
Spring-Vork. Vanaf 1994 speelt hij onder zijn eigen naam en alleen de middag lossingen. Hij heeft 18 meter

prachtige hokken achter zijn huis en speelt hier met 38 weduwnaars, 4 nest duivinnen. Voor zich zelf
kweekt hij ongeveer 50 jongen en heeft een hokje voor zijn 8 kweekkoppels.
Duiven op zijn kweekhok zijn van zijn oude Mullerlijn en aangevuld met duiven van J.Schreurs/Pennings
en Peter de Haan. Ook zijn er duiven bijgekomen van de hard spelende liefhebber P. de Haas uit Leiden,
deze laatste is zins twee jaar overgegaan van de middag lossingen naar de Z.L.U. ochtend lossingen.
Met de vorig jaar zeer hard spelende J.Schreurs worden vaak duiven geruild en deze komen weer van
Pennings en Peter de Haan.
Zijn winnende doffer stamt van vaders kant uit de lijn van de overbekende “Tess” van Peter de Haan en van
Moeders kant uit de lijn van de “Speedy” van Chris van der Velden
De “777” was al een fantastische doffer en vloog de afgelopen jaren de volgende prijzen:
2006 Montauban 1e vereniging, 5e C.C. en 29e Nat.
2007 Steiregg 3e ver. 11e C.C. en 137e Nat.
Tarbes 6e ver, 37e C.C. en 426e Nat.
2008 St-Vincent 2e ver. 6e C.C. en 52e Nat.
2009 St-Vincent 10e ver. 55e C.C. en 769e Nat.
Montauban 1e ver. 1e C.C. en 9e Nat.
Dus u ziet een KANJER van een doffer.
Vincent moet al ’s-Nachts om kwart over drie naar de bloemenveiling voor zijn werk en heeft daarom een
fantastische hulp aan zijn schoonvader, Wout van der Zwet, van half mei tot eind juli. Zonder zijn hulp zou
ik nooit aan deze prestaties komen, vertelde Vincent mij.
Ik was op bezoek bij een jonge enthousiaste melker die zijn sporen al verdient heeft en waar we in de
toekomst nog veel van zullen horen.
Vincent namens het bestuur van de “Glazenstad” van harte gefeliciteerd met deze overwinning van
Montauban.
Wim van Rijk

