
Narbonne SNZH 2017 
  
Vorig jaar werd vanwege het slechte weer 
uitgeweken naar Bram. 
Nu was dat gelukkig niet nodig want het weer was 
rustig. 
De duiven konden mooi op tijd om 6.45 gelost 
worden onder een licht bewolkte hemel. 
De wind blies zwak uit het noord westen en draaide 
vanaf halve wege Frankrijk meer naar west om 
verderop voorzichtig door te draaien naar zuid west. 
  
Er konden dus duiven door komen die avond, al was 
het vermoeden dat dat hoofd zakelijk in het oosten 
van het land zou zijn. De eerste melding kwam ook 
uit het oosten van Frankrijk om 16.45 op een 
afstand van 738 km. Dit resulteerde in een snelheid 
van 1230 mpm. Dit zou op de kortste afstand binnen 
het werkgebied van het SNZH neer komen op ongeveer 8 uur s’avonds. 
  
Groot was de verrassing dat er om even over half 8 plotseling twee duiven nagenoeg gelijk 
worden geklokt. Een in Strijen bij A.P. Overwater en de andere bij de gekende combinatie 
Batenburg van der Merwe in Klaaswaal. Beide liefhebbers hebben een afstand van 963 km, 
maar de duif van Batenburg van der Merwe loopt toch net even sneller binnen. 
Het scheelt maar 33 seconde, maar is wel genoeg voor de overwinning binnen SNZH. 
  
Om 19.31.52 loopt ze over de antenne en dit is goed voor een snelheid van 1256 mpm. Deze 
keer net niet de nationale overwinning, maar er is maar een duif in Nederland die sneller is. 
Internationaal is deze geweldige prestatie goed voor de 4e plaats bij de meldingen. 
  
De duif die verantwoordelijk is voor de overwinning is in het Samenspel Noord en Zuid 
Holland is de jaarling met het ringnummer 16-1509066. Deze duif was als 13e getekende op 
weg gestuurd van de in totaal 42 duiven die de combinatie mee had. Het was ook niet de 
enige duif die s’avonds thuis was, want er komen ondanks het niet al te beste weer 7 duiven 
voor donker thuis. 
  
De andere ochtend gaat het gewoon door, want om even over 7 meld zich de volgende duif 
al weer. Als de prijzen op hun afstand verdiend zijn om even over 8 zijn er al 15 van de 42 
duiven present. Een schitterende prestatie, want het weer werkte die ochtend niet bepaalt 
mee met veel regen. Des te meer waardering moeten we hebben voor deze prestatie. 
  
Hugo en Anita, Wij hopen jullie te ontmoeten op onze feest middag/avond op de derde 
zaterdag in januari. Dan gaan we jullie uitgebreid huldigen voor deze schitterende prestatie. 
Dus voor nu, namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte 
gefeliciteerd met deze overwinning. 
  
John. 


