
St. Vincent ZLU 
  
Traditioneel de vlucht na de grote 
klassieker Barcelona.  
Omdat vrijdag de 14e juli een 
nationale feestdag is in Frankrijk 
mochten de duiven niet op die dag 
gelost worden. Dat was dus ook de 
rede waarom de duiven een dag 
later werden ingekorfd. 
  
De lossing stond dus gepland op 
zaterdag, en gelukkig ging dit ook prima lukken. S’morgens om half acht kreeg het konvooi 
de vrijheid en het vertrek was prima bij een zwakke oosten wind. Deze draaide gaandeweg 
huiswaarts naar zuid west en later door naar noord west. Er bestond dus weer een 
mogelijkheid dat er duiven s’avonds thuis kwamen. 
  
Het duurde tot 21.00 uur toen er een melding in Nederland kwam en wel uit Aardenburg, 
het uiterste puntje van zeeland. In totaal bereikte 21 duiven voor de ingang van de 
neutralisatie tijd hun hok. Nu werd het afwachten wat er de andere ochtend in de overvlucht 
ging gebeuren. Het was even voor vijf uur dat Marlon Kok uit Ransdorp naar buiten keek en 
zag dat het zachtjes motregende. Hij verwachte dus niet dat er vlot duiven thuis gingen 
komen. Maar na toch nog een keertje goed kijken zag hij toch een duif op het hok zitten. 
Na wat roepen kwam de duif toch vrij vlot binnen en werd zij geklokt om 5:01:37 
Zij, want het bleek het rode duivinnetje met het ringnummer 13-1079248 te zijn. 
Zij was als eerste getekende op weg gestuurd door Marlon samen met nog zes doffers. 
  
Een jonkie van een dag of zes had haar zo gemotiveerd dat zij het presteerde, om net voor 
het aflopen van de neutralisatie tijd haar thuisbasis wist te bereiken. Met een snelheid van 
1068 mpm had zij de afstand van 1075 km afgelegd en dit is goed voor de 1e binnen het 
Samenspel Noord en Zuid Holland. Maar dat niet alleen, want voor de derde keer dit jaar is 
de eerste in ons samenspel ook de de eerste NATIONAAL en INTERNATIONAAL!!!!!  
Eens te meer een teken dat je wel van hele goede huize moet komen om de eerste te spelen 
in ons samenspel. 
  
En dat deze duif van wanten weet, had ze vorig jaar al laten zien. Toen presteerde ze het al 
om de 488e nat Pau te spelen om daarna op Marseille nog even als 75e nat thuis te komen. 
Dit en het feit dat ze er weer geweldig voor zat heeft Marlon doen besluiten om haar boven 
aan de lijst te zetten. Prachtig om te zien dat het zogenaamde zwakke geslacht de zes doffers 
de baas is. Marlon, met jouw mogen wij op de derde zaterdag in Januari voor de derde keer 
de nationale en internationale winnaar huldigen. Dit keer is het de vlucht vanuit St.Vincent 
die door jouw duif op glorieuze wijze is gewonnen. 
  
Dus hopen we jee te zien op onze feest middag/avond en kunnen alle deelnemers aan het 
Samenspel Noord en Zuid Holland je komen feliciteren. Dus tot dan. 
  
John. 


