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Voor de overwinnaar van Nevers, dagfondvlucht 
met een afstand van 604 km zijn we in Bussum en 
wel bij Louis Nobre Canha. Louis 48 jaar en 
werkzaam bij de gemeente Amsterdam in de 
groenvoorziening, was het een totale verrassing dat 
hij met de overwinning aan de haal ging. Rustig de 
duiven van de Vitesse vlucht Niergies aan het 
binnenhalen, valt daartussen ineens zijn kras 
weduwduivin 19-1521244, piep en het systeem geeft 
13.05.02 uur aan. Louis hartje begon ietsjes harder 
te kloppen, nu melden, van de zenuwen lukte dat 
niet geheel, maar uiteindelijk lukte het toch. En 
speelt hij de 1e Afd 7, 1e Afd 7 Noord, 1e Fc G&E, 
1e NU, en de 3e in Sector 3. Een prima prestatie, die 
hij zeker kon gebruiken na 2 jaar met zijn 
gezondheid te tobben en privésfeer problemen, dat 
geeft een boost om weer helemaal ervoor te gaan. Er 
waren 10 duiven mee, 2 ervan spelen prijs. De 244 
stond als 2e get en stond helaas niet voor het halve 
varken, ik wilde haar nog bovenaan zetten, maar 
helaas. Louis is begin jaren 80 samen met zijn 
moeder vanuit Portugal naar Nederland gekomen, 

zijn ouders waren gescheiden, zijn vader bleef daar zijn geliefde hobby uitoefenen, duivensport. Dat ging 
daar zeer goed, met gevolg vele kampioenschapen. Totdat vader er genoeg van had en alles totaal werd 
verkocht. Inmiddels woonde Louis (2017) in Bussum en ging starten met duiven, dus voordat alles 
wegging in Portugal kwamen er 3 kweekkoppels deze kant op. Tevens werden er nog wat koppels geleend 
om mee te kweken van goede vriend Eme v/d Laan. Zo huisveste er ras duiven o.a. Klak, Fanger, La 
Grauw, dit alles gekruist met duiven van zijn vader dit maakt een complete postduif op de hokken van 
Nobre Canha. Deze duiven zijn gehuisvest op 6 mtr hok. 3 afdelingen van 2 mtr, 1 afdeling voor 15 
weduwnaars, 1 afdeling voor 15 kweekkoppels, 1 afdeling voor 40 tot 60 jongen. De 15 weduwduivinnen 
huisveste in de rennen naast het hok. Er wordt totaal weduwschap gespeeld in Bussum, gekoppeld wordt er 
rond kerst, alles wordt gezet en de eieren van de kwekers worden overgelegd naar de vliegers. De vliegers 
brengen de jongen groot, komen niet meer op eieren en worden op weduwschap gezet. De vitesse/midfond 
vluchten worden gebruikt om km te maken, daarna bepaald Louis wie mee mag naar de dagfond. Zo ook 
de 244, welke tot nu toe 4 prijsjes had verdiend op de kortere vluchten. De duiven krijgen hier volle bak, 
maar worden naar het einde van de week met zwaarder voersamenstelling opgevoerd, dit alles van het 
merk Paloma. Louis had de duiven nog niet verwacht, de 244 was dan ook droog, de duiven van Niergies 
hadden rode neusdoppen en zelfs nat. Haar partner was nog niet eens thuis welke mee was op Niergnies, 
gelukkig voor haar kwam deze 10 min later en was het koppel compleet. De vader van deze duif is van 
vader M Canha, de moeder is een zuivere Klak welke hij te leen had. Met zo’n duif kun je weer vooruit, op 
de vraag ga je deze duif nog spelen, kon hij nog geen antwoord geven. Eerst genieten van dit succes, dit 
had ik zo nodig, ook al die felicitaties van iedereen, geweldig! Louis was op alles voorbereid, zo had hij 
vast foto's laten maken van de hokken, de duif en hem zelf. Met dank aan Sander de Ruiter voor de foto's 
welke wij gebruiken. Louis nogmaals gefeliciteerd met deze schitterende overwinning, na al die 
tegenslagen is dit je gegund! Proficiat!! 
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