
Dammis Vroegindeweij wint de najaars klassieker Limoges 
 
Al meerdere jaren wordt door de afdeling Brabant 2000 de najaar klassieker vanuit Limoges 
georganiseerd waarbij deelname in geheel Nederland mogelijk is en er een landelijke uitslag 
gemaakt wordt. Om deze vlucht te promoten hebben we vorig jaar besloten om ook voor onze 
deelnemende leden een uitslag te maken. Dat dit positief ontvangen is mag wel blijken uit de 
deelname, dit jaar waren er ondanks het zware seizoen meer deelnemers en duiven. De 
weersomstandigheden waren op vrijdag zodanig dat de duiven zoals gepland om 14.00 uur gelost 
konden worden. In het Franse deel van het traject hadden zij te maken met een west noord westen 
wind waarna deze ging draaien richt zuid west. Met deze omstandigheden werd er niet op gerekend 
dat er duiven op de losdag door zouden komen maar zoals een duivenmelker betaamt neem je 
geen risico en werden de systemen aangezet zo ook bij Dammis. Het is de andere morgen 06.58 
uur als zich de NL16-1490491 meldt op het hok te Nieuwe Tonge. Nadat Dammis de doffer 
verzorgt heeft gaat hij de meldpost bellen en krijgt hij te horen dat hij de eerst gemelde in het 
inkorfcentrum is. Later blijkt dat er op een verdere afstand geklokt is die voor Dammis eindigt. Als 
de uitslagen gemaakt zijn blijkt dat hij in onze Fondclub de eerste wint zo ook in de eigen 
vereniging. Nationaal sector 2 is het goed voor de tweede plaats net zoals in het inkorfcentrum 
1622. Dammis is een liefhebber die het liefst op alle onderdelen mee speelt. Als jaarling werd de 
“491” enkel op alle programma vluchten gespeeld. Dit jaar mocht hij zijn kunnen tonen op de 
overnachtvluchten en heeft dit niet onverdienstelijk gedaan. Van Agen won hij prijs 13 en op 
Perigueux was hij goed voor prijs 7. Zijn eerste overnachtvlucht was St Vincent en toen kwam hij 
net na de prijzen thuis. Het goede vliegen komen we ook in zijn afstamming tegen de vader komt 
via First Price Pigeons van Frans Belleter en hierin komen we o.a. de “Jander” (1e nat Dax) tegen. 
Van moeders kant is het soort Jan Polder waarmee Dammis nog enkele jaren onder naam 
Polder/Vroegindeweij heeft samen gevlogen. In haar afstamming zien we o.a. “Victoria” (1e nat St 
Vincent) “Rainbow Warrior” (7e nat St Vincent). Met nog enkele vluchten te gaan is het voor 
Dammis gedaan met de duivensport op de huidige locatie want hij gaat het Nieuwe Tonge verruilen 
voor Sommelsdijk. Op de nieuwe locatie gaat hij wel verder met de duivensport maar dan met een 
aanmerkelijk kleinere ploeg duiven. De “491”is één van de duiven die mee mag verhuizen naar 
Sommelsdijk. Dammis nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning en alvast succes op je nieuwe 
adres. 
 
Kees van den Bos   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


