
Vincent Vork zegeviert met zijn “Sanne” op St. Vincent (ZLU) 
 
Wederom een gevestigde naam die een vlucht in de Fondclub op zijn naam weet te schrijven. Vorig 
jaar was Vincent ook al goed voor 3x (!!!) een eerste in de Fondclub. Dit jaar had hij al een keer aan 
de 1e geroken, maar moest hij op Mont de Marsan (Pau) genoegen nemen met een 2e (en 6e) in de 
Fondclub. 
Nu wint Vincent met overmacht de 1e op St. Vincent. Op bijna de verste afstand in de Fondclub in tijd 
ook de vroegste duif klokken, dan heb je niets gestolen.  
Vincent pakte om net na half zes ’s-morgens zijn NL13-1264187, vernoemd naar zijn oudste dochter 
Sanne. Naast de 1e in de Fondclub betekent dit de 4e nationaal tegen 3.037 duiven en de 2e nationaal 
duivinnen tegen 728 duiven. 
De voorgaande jaren presteerde deze duivin ook al geweldig met een 15e nationaal St. Vincent 
middaglossing tegen 3.008 duiven in 2015  en een 15e nationaal St. Vincent middaglossing tegen 
2.915 duiven in 2016 (en daarnaast nog twee knappe prijzen op Albi en Bergerac). Dit jaar was ze dan 
ook voorbestemd om wederom te schitteren op St. Vincent middaglossing. Dat pakte bijna verkeerd 
uit. Tegen 2.919 duiven vloog ze de 264e. Weliswaar nog steeds een prima prijs, maar niet waar 
gezien de vroege prijzen van de voorgaande jaren op was gehoopt. Het excuus lag echter in het feit 
dat ze gewond thuis kwam.   
En wat doe je dan daarna? Kan ze op enig moment weer de mand is, of is dat risico te groot? 
Uiteindelijk vond Vincent ze voor deze vlucht meer dan goed genoeg om de strijd aan te gaan. Op 2 
weken broeden en een dag voor het inkorven een jong ondergeschoven ging ze op weg. Blijft het 
toch nog erg spannend om te zien of het wel goed uitpakt. Nou het resultaat kennen we inmiddels!  
Vincent had 2 duiven mee op deze vlucht en zijn tweede pakte hij even na 8.00 uur. Goed voor de 16e 
in Fondclub tegen 320 duiven en nationaal de 131e! Velen van ons zouden er voor tekenen. 
Vincent speelt zijn duiven goed, maar met beleid in. Jaarlingen krijgen een paar ééndags- 
fondvluchten en dat is het. Ook als tweejarige worden ze niet over de kling gejaagd. De meesten 
krijgen een keer Agen, een enkeling mag het op een andere vlucht proberen, maar meestal niet meer 
dan 1 grote vlucht. Als 3-jarige gaan ze echt de strijd aan. Op zo’n manier geef je de duiven alle kans 
om ervaring op te doen en gaan ze in de kracht van hun leven de strijd aan. Goed en eerlijk voor onze 
duiven en je bouwt er een hok mee op! 
De duiven van Vincent stammen hoofdzakelijk af van de Loos-Rijsbergen duiven en Volkens-duiven 
via Dick Pennings. De Loos-Rijsbergen duiven heeft hij samen met Hans van der Sluis en gekruist met 
zijn eigen duiven is hij hier erg succesvol mee. 
Met Hans van der Sluis, samen met Stephan Göbel, zijn ook de personen genoemd waar Vincent veel 
bewondering voor heeft over hun inzet en bereidheid om op alle momenten hem terzijde te staan als 
dat nodig is. Hij laat hen met een zekere regelmaat zijn duiven nakijken. Hierbij is gezond, gezond. Is 
er iets nodig dan gebeurt dat.  Verder: gewoon goede duiven en een gedreven liefhebber!  
 
Ik verwacht dat we Vincent snel nog eens een keer de bloemen mogen overhandigen.  
 
Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes voor de komende vluchten. 
 
Ron Dijkshoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


