
Barcelona SNZH.  
  
Barcelona is dit keer gelukkig zonder 
uitstel op vrijdagochtend gelost. 
Om 9.05 uur werden de ruim 17000 
duiven van het internationale concours 
in vrijheid gesteld. 
Het zou voor de duiven niet 
gemakkelijk worden, want de 
temperatuur in Frankrijk liep best weer 
op. 
  
Toen het tot een uur of 11 de andere dag duurde, eer de eerste meldingen op de kortste 
afstand, wisten we meteen dat het een hele zware vlucht ging worden. 
Na twee meldingen in Frankrijk en een in Duitsland verscheen daar plotseling een melding 
uit Standaarbuiten Nederland dus en er was toen nog geen duif in Belgie. 
Toen werd het duidelijk dat dit geen normale vlucht ging worden. 
  
Het duurde tot half 7 s’avonds toen de eerste melding in het werkgebied van het Samenspel 
Noord en Zuid Holland kwam bij Batenburg. Toen was het wachten of het in de overvlucht 
ook nog ging lukken om een duif thuis te krijgen. 
Het was drie kwartier later toen Good Old Cees Droog uit Andijk niet een, maar twee duiven 
binnen een minuut thuis kreeg. Cees woont 120 km verder dan Klaaswaal dus waren deze 
twee een stuk sneller. Het duurde toen niet lang meer eer bekent was dat deze twee vogels 
1 en 2 speelde in het Samenspel. 
  
Het was even over 7 toen er twee duiven zo goed als gelijk in Andijk verschenen en zij 
werden geklokt om 19.13.34 en 19.14.17. Allebei duivinnen en ingekorfd op jonkies van een 
dag of 4. 
  
De eerste die geklokt werd draagt het ringnummer 13-1112279 en zij is dus de officiële 
winnares van Barcelona. Het is niet de eerste keer dat ze laat zien uit het goede hout 
gesneden te zijn, want vorig jaar was ze bij Cees zijn tweede op Narbonne. 
Zij is ook nauw verwant aan de eerste van Barcelona van twee jaar geleden, en dit noemt 
Cees duiven uit de Dax lijn. 
  
Cees is voor ons geen onbekende , want vorig jaar was had hij de eerste in ons Samenspel op 
Pau en Marseille. We zijn dus gewaarschuwd, want Cees is vast van plan om dit huzaren 
stukje nog een keer te herhalen. 
  
Nou Cees.  
Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte gefeliciteerd 
met dit geweldige resultaat. We hopen je in het derde weekend van Januari te ontmoeten. 
Dan gaan we je op gepaste wijze huldigen. 
Dus tot dan. 
  
John. 
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