
Perpignan SNZH 
  
Traditioneel de laatste vlucht van de ZLU. De duiven 
werden om 7 uur gelost, later zou de temp. tot boven 
de 30 stijgen, maar onderweg zou het minder heet 
worden. Ze gingen los bij een lichte NW wind die 
gaande weg naar ZW draaide en in kracht toe nam. Als 
de duiven op tijd uit de hitte konden komen zou het 
dus goed mogelijk zijn dat er s’avonds duiven thuis 
kwamen. Maar dat viel  best tegen. Om 21.38 viel er 
in Klaaswaal bij Saarloos en Zn een duif, maar dat leek de enige in het samenspel te zijn. 
Maar midden in de nacht speelde zich in Amsterdam bij Dirk & Elitsa Veldhuis van alles af. Zij 
hebben de duiven niet bij huis dus staat er bij de hokken een blokhut waar Dirk de nacht 
doorbrengt als er duiven onderweg zijn. Hij had zitten wachten tot half een en toen er na 
Saarloos geen meldingen meer kwamen besloot hij te gaan slapen. 
  
Maar om twee uur werd hij wakker en besloot toch nog even te kijken bij het hok. Daar zag 
hij niets zitten, maar toen hij terug liep naar de blokhut zag hij een bolletje op een stapel 
hout zitten. Hij moest wel twee keer kijken maar het bleek weldegelijk een duif te zijn. 
Na een half uur roepen en van alles proberen lukte het eindelijk om de duif binnen te 
krijgen. Om 2.35.40 liep het duivinnetje met ringnummer 15-1558751 eindelijk over de 
antenne. Zij had 1092 km gevlogen om in het aarde donker toch het hok te bereiken. 
Haar snelheid werd uitgerekend op 1184 mpm en dat is goed voor de overwinning binnen 
het SNZH. Zij was zo gemotiveerd door haar eitjes van ongeveer 14 dagen dat ze niet van 
stoppen wist voor ze thuis was. Ze is van origine een duif van het soort van John 
Schoenmaker, waar Dirk in het begin wat duiven heeft gehaald.  
  
Maar voor Dirk is hiermee het verhaal van die nacht nog lang niet voorbij. Na de verzorging 
van de duif wilde hij weer terug gaan naar de blokhut toen hij plotseling iets over hoorde 
vliegen. En Ja hoor er bleek nog een duif rond te vliegen. Snel werd er op zo goed en zo 
kwaad als het ging geprobeerd een beetje licht te maken, wat nog niet mee valt als je 
helemaal geen stroom hebt op je hok. Na heel veel keren overvliegen waagde de duif een 
poging om te landen op het hok, maar dat ging faliekant mis. Ze schoot over het hok heen en 
vloog zo een hoge conifeer in. Daar bleef zij op een hoogte van een meter of zes tussen de 
takken hangen. Dirk heeft van alles geprobeerd om haar uit de boom te krijgen, want 
inmiddels was het gaan regenen ook de duif werd daar drijfnat van en kon dus waarschijnlijk 
niet meer vliegen. Hij bleef haar in de gaten houden, want als ze uit de boom zou vallen is ze 
waarschijnlijk een prooi voor de vossen die daar huizen. Het duurde uiteindelijk tot een uur 
of zes toen het licht was geworden eer er weer wat beweging in de duif kwam. Zeik nat van 
de regen deed de duif een poging om op het  hok te komen, wat maar heel net aan lukte. 
Om 14 over 6 loopt ook deze duif over de antenne en zo heeft hij niet alleen de derde 
nationaal, maar ook de zevende. Nou Dirk door al deze avonturen heb de overwinning 
dubbel en dwars verdiend. Dus willen we je van harte feliciteren met deze schitterende 
overwinning en willen wij je huldigen op onze jaarlijkse feest middag/avond. 
Dus dan zien we je daar. 
  
John.   


