
Bart Koevoet, glorieuze winnaar 1e Nationaal Agen sector 2, en 
vanzelfsprekend ook 1e in onze Fondclub, formidabel!! 

Voor de 3de overnachtvlucht stonden er in sector 2,  3251 duiven in concours, ingekorfd door 
381 liefhebbers, als we terugkijken is dit een moeilijke vlucht geworden met tekenend voor 
het seizoen tot nog toe, veel achterblijvers. Maar, moeilijke vlucht of niet er is altijd een 
winnaar. Deze keer was dat Bart Koevoet uit Leidschendam, hij constateerde zijn 2015-
1621453 om 11.19.01 met een snelheid van ruim 884 m/min wat de zwaarte van de vlucht 
aangeeft. De ‘’453’’ is een goed gebouwde rode doffer met een zachte pluim, de dag na 
aankomst kon je nog aan hem voelen dat hij er voor heeft moeten werken, maar samen met 
zijn baas een mooie overwinning binnengehaald. De ‘’453’’  ingekorfd op eieren, was hier zo 
fel op dat hij na thuiskomst zijn duivin er niet bij liet komen, was dit zijn motivatie? Eigenlijk 
was hij bestemd om ingekorfd te worden voor Barcelona, aangezien hij verleden jaar hierop 
al een mooie prijs wist te scoren en Bart zijn 2de aankomende duif was. Bart vond zijn 
conditie echter niet voldoende en besloot hem thuis te houden. Omdat de duiven op de 
voorgaande vluchten minder als gewenst afkwamen is Bart de week voor inkorven met 
enkele duiven waaronder ook de ‘’453’’ naar v/d Sluis geweest voor controle, mest was 
goed, er werd licht geel geconstateerd en Bart werd geadviseerd om een geelcapsule op te 
steken en voedingssupplementen te geven. Tijdens het pakken van de duiven voor Agen 
bleek de ‘’453’’ veel beter aan te voelen en is hierop ingekorfd. Blijkbaar heeft dit net het 
laatste zetje gegeven met de 1e in de Sector als resultaat. Als we naar de stamboom van de 
‘’453’’ kijken zien we Bart zijn eigen soort, maar ook namen als J.J. Knetsch, Willem v/d 
Velden en Gijs Lobee. Bart is al jaren een fervent overnachtspeler en doet regelmatig mee 
aan de ZLU vluchten.  Als voorbereiding worden de duiven ingespeeld op weduwschap, als 
de overnachtvluchten eraan komen koppelt Bart ze en speelt ze de rest van het seizoen op 
een nestje, zijn voorkeur gaat uit naar een jong van 4 a 5 dagen. Als training worden de 
duiven alleen met de club meegegeven, zelf lapt hij ze niet. De duiven worden zo natuurlijk 
mogelijk gehouden en hebben open hok. Aangezien Bart regelmatig last heeft van roofvogels 
heeft hij ze een tijdje binnengehouden, dit beviel echter niet dus hebben de duiven nu weer 
de gehele dag onbeperkte vrijheid en trainen zichzelf. Het voeren is eenvoudig, volle bak 
met voer van de Patagoon aangevuld met behoorlijk wat snoepzaad. De basisduiven van 
Bart komen veelal van J.J. Knetsch, Ben v.d. Meer(fietslijn)en Arthur Jansen waar regelmatig 
samenkweek mee wordt gedaan. De laatste versterkingen zijn de Lazeromsduiven uit het 
gezamenlijke kweekhok welke hij had met Hans Heijmans en duiven van Loos-Rijsbergen. 

Bart namens de Fondclub alsnog van harte gefeliciteerd met deze dubbele overwinning. 

Aad Benschop. 



 


