Barcelona.
Elk jaar de verste vlucht, en het lijkt wel of het elk jaar zwaarder word. De editie van dit jaar was het
ook weer een ware slijtage slag. De duiven werden met twee dagen uitstel op zondag 11 juli om 6.45
gelost met goed weer en een lichte oosten wind onderweg in Frankrijk. In Nederland moest er tot op
de derde dag door geklokt worden om de prijzen er uit te krijgen. Dus is het geen sinecure om op
zo’n vlucht te excelleren. Nou hier hebben we er een: Cees Niesten uit Uitgeest.
Cees had 17 duiven klaargemaakt voor deze Barcelona, en weet er maar liefst 11 in de uitslag te
draaien. Hij begint natuurlijk met de 1e, dan de 8e, 10e, ja ja drie bij de eerste tien. Maar hij gaat
gewoon door met de 73e, 130e, 162e, 208e, 241e, 280e, en de 296e . Die laatste is om kwart voor 8 in
de avond en op dat moment zijn er in het inkorf centrum waar hij ingekorfd heeft nog maar 9 van de
33 liefhebbers die duiven hebben. Dat is toch een lijstje dat je voor altijd boven je bed zou willen
hangen. Cees is woonachtig in het mooie Uitgeest, en heeft een prachtige accommodatie van 8
meter plus een rennetje. Daarnaast is er ook nog een kweekhok waar de beste duiven naar toe
verhuizen. Het hok is al twee keer verhuist, en steeds word er heel hard op gevlogen. Eerst op de
dagfond, maar later in Beverwijk op de overnacht fond. Toen naar Uitgeest waar in het eerste jaar
direct een eerste van Noord Holland op Marseille werd gewonnen met over gewende duiven.
Als een hok goed is moet je er niet te veel aan veranderen. Het hok bestaat uit twee identieke
afdelingen met 16 broed bakken. Hierop word met ongeveer 26 koppels op het nest gespeeld.
Dit zijn hoofdzakelijk oude en tweejarige duiven. De broedhokken zijn dus niet allemaal vol.
Dan zijn er ook nog de jaarlingen. Dit jaar zijn dat er wat meer als normaal, maar dat komt omdat
Cees vorig jaar vanwege Corona wat extra jongen heeft gekweekt. Zij zitten er nu alleen om ervaring
op te doen. De duiven worden hier in de voorbereiding op de Z.L.U. vluchten flink in gespeeld.
Ze krijgen ter voorbereiding zeker 2500 kilometers te verwerken waarbij twee keer dagfond met de
vereniging. Maar Cees brengt ze ook verschillende keren naar Hank.
Drie weken voor de eerste echte vlucht gaan ze op rust, en krijgen ze alleen nog maar kleine stukjes
te overbruggen. Je moet dan denken aan mee nemen naar Noordwijkerhout tijdens het inkorven, of
hij neemt ze mee naar het werk. Dan komt de hulp van zijn vrouw Josien heel goed van pas.
Zij zorgt dan dat ze naar binnen kunnen, en dat er wat te eten is. Ook hier zien we dus weer dat de
vrouwen hand zeer belangrijk is om goed te kunnen presteren. Maar ook de goede hulp van Wim van
Niemark word zeer gewaardeerd. Hij zet ook de wekker als het nodig is, en zit dan ook voor vijven bij
het hok. Cees heeft dit jaar aan winterkweek gedaan met de vliegers, en na het spenen van de
jongen de duiven gescheiden. De duiven zijn daarna drie weken voor Pau gekoppeld, en op eieren
gekomen. Deze eieren worden dan, een maand voor de betreffende vlucht waarop ze mee moeten
weg genomen. Dan zitten ze bij inkorven op aangepikte eitjes of kleine jonkies.
Wat het soort duiven betreft komen we hier geweldige namen tegen. Het hok bestand bestaat voor
80% uit duiven van Sam de Jong uit Heemskerk. Nou dan heb je al een hele grote genoemd.
Sam werd ook gebeld toen de eerste van Barcelona was gearriveerd.
Sam kwam meteen kijken, en zag een uurtje later de tweede en derde duif komen.
Ook hij kreeg kippenvel op zijn armen toen hij zag dat dit ook twee ram vroege duiven waren.
Want de derde duif speelt nationaal toch nog de 28e prijs, De eerste is 3e nationaal, en de tweede de
23e. Cees is dus veruit de eerste met 3 duiven in de nationale uitslag. Naast de duiven van Sam de
Jong is het hier aangevuld met twee duiven van Peter van Sint Maartensdijk. De eerste van deze
editie van Barcelona voert voor de helft bloed van Peter in zijn aderen. Ook heeft Cees een jaar lang
de kwekers van Jan Lases uit Noorden gehuisvest toen Jan ziek was. Hieruit is ook het een en ander
gekweekt. Ook de naam Nico Volkers kom je hier regelmatig tegen in de stambomen.

Wat de medische begeleiding betreft vertrouwd Cees volkomen op de goede zorgen van dieren arts
van der sluis. Een keer in de maand word er een bezoekje gebracht aan de dierenarts en naar zijn
advies gehandeld.
Maar dat is maar zelden nodig, want we hebben hier te maken met duiven die zeer gemakkelijk
gezond blijven. Al met al is dit een heel verhaal geworden.
Maar ik moet het toch nog even hebben over de eerste van Barcelona.
Deze duif die het ringnummer 17-1183662 draagt legde de afstand van 1232 km af met een snelheid
van 938 mpm. Hij liep om 09.49.18 over de antenne, en maakte hiermee de verwachtingen van haar
baasje waar. Hij was niet voor niets als eerste getekende de mand ingegaan, want vorig jaar vloog hij
de 47e nationaal Barcelona en twee weken later op Narbonne weer zijn 4e duif, en eindigde binnen
de eerste 300 nationaal.
Als twee jarige duif vloog hij al de 349e nationaal Perpignan.
Geen wonder dat je zo’n duif als eerste getekende inkorft.
Cees: Namens alle deelnemers aan het samenspel Noord en Zuid Holland van harte gefeliciteerd met
deze prachtige prestatie.
Als de gelegenheid zich voor doet gaan we je uitgebreid huldigen en in de bloemetjes zetten.
En neem dan je vrouw een keer mee, want ook zij heeft het verdiend.
John.

