
Perpignan.

Traditioneel de laatste Z.L.U. vlucht van het seizoen. 
Dit seizoen kenmerkt zich door zeer zware vluchten  
met tegen wind en hoge temperaturen. Nou Perpignan 
spant wat dit betreft de kroon, want de duiven kregen 
te maken met over de hele vlieglijn noorden wind. 
Ook de temperatuur deed er dit keer een schepje  
bovenop, want de duiven kregen de hele vlieglijn vanaf 
 zuid-Frankrijk tot in het noorden van Nederland te  
maken met tropische waarden. 

Toen bleek dat er zelfs in Frankrijk geen duif voor  
donker thuis wist te komen was meteen duidelijk  
dat het de andere dag best wel even zou duren eer  
er een duif door zou komen. Het werd 12.48 uur toen  
Tim Hage uit Woerden de eerste duif wist te melden. 
Deze duif maakte maar ter nauwer nood 800 mpm dus zou het moeilijk om er nog overheen 
te komen voor de overvlucht. 

Toch komt er om even over een een duif aan in Akersloot bij huize Hommes. Niemand heeft 
hem zien komen, omdat er al een euforische sfeer heerste. Ze hadden hier al een hele 
vroege duif van Perigueux en deze werd juist op dit moment gecontroleerd. 
Het was moeders die de melkers er op moest wijzen dat er op een ander hok ook een duif 
was gearriveerd. 

Dit bleek de duivin met het ringnummer 14-1849956 te zijn die als eerste getekende de 
mand in was gegaan naar Perpignan. Zij liet het systeem piepen om 13.08.06 en had de 
afstand van ruim 1133 km afgelegd met een snelheid van 825 mpm. 
Net niet genoeg voor de nationale  overwinning, maar wel voor de eerste in het Samenspel 
Noord en Zuid Holland. 

Je mag wel zeggen at het een giga prestatie is wat deze duif heeft gepresteerd, want als je 
ziet dat er in het hele internationale concours maar 5 duiven zijn die boven de 800 mpm 
blijven, dan weet je meteen hoe moeilijk deze vlucht is geworden. Het duurde ook tot ver in 
de volgende dag eer de prijzen verdiend waren. Bij de familie Hommes ging het uit eindelijk 
geweldig, want op zondag om 13.45 uur valt daar de 8e duif van de 10 die mee waren. 

De winnares is van vaders kant afkomstig van de Comb. v d Plas uit Rijnsburg, en van 
moeders kant een achterkleinkind van de 404 van Sam de Jong. Zij heeft al eerder goed 
gepresteerd. Als jaarling was ze goed op Tarbes om als 2 jarige de 66e van de sector 2 te 
worden op Bordeaux. En vorig jaar was ze goed voor de 95e nationaal Perpignan. 



Dit jaar miste ze op Dax, maar ze was tijdens de tussen vluchten steeds als een van de eerste 
thuis. Dit was de rede om haar toch als eerste getekende te laten vertrekken naar Perpignan. 
Nou mannen Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte 
gefeliciteerd. 

We gaan ook jullie op de feestavond in het zonnetje zetten. 

Dus tot dan. 
John. 


