
Pau. 
 
Ondanks alle corona perikelen toch ook dit jaar 
traditioneel de eerste internationale vlucht. 
Na op vrijdag de vlucht uit te stellen vanwege slecht 
weer onderweg en motregen op de losplaats, 
werden de duiven zaterdag de 18e om 7.15 gelost. 
Het weer op de losplaats was toen zeer mooi, helder 
en wind stil. 
Onderweg zou de wind eerst zwak uit het noord 
oosten waaien, om verder op te draaien naar zuid 
west. 
  
In het Samenspel Noord en Zuid Holland werden 
door 230 liefhebbers maar liefst 1512 duiven in gekorfd. Zaterdagavond keek iedereen al op 
internet of, en zo ja waar er al duiven werden gemeld. Toen bleek dat er voor de 
neutralisatie tijd 5 duiven in zeeland werden gemeld werd al duidelijk dat iedereen vroeg uit 
de veren moest. 
  
En dat klopte ook, want het was in Hendrik ido Ambacht dat Walter Verheij om 05.10.31 zijn 
5e getekende duif klokte. Het was een duivinnetje van 2018 met het ringnummer 5131354 
die zich op haar eerste overnachting direkt van haar goede kant liet zien. 
Na ondanks het verlate begin van het seizoen toch nog 2000 km als voorbereiding te hebben 
gevlogen werd ze ingekorfd  op 10 dagen eitjes. Dit heeft haar schijnbaar zo gemotiveerd dat 
ze de afstand van 1019 km wist af te leggen met een snelheid van 1040 mpm. 
  
Het duifje zelf is een vrij klein vogeltje dat zeer goed gebouwd is en ze word volgens Walter 
steeds mooier. Haar vader was ook mee naar Pau, en is gelukkig ook weer thuis. 
Hij komt bij vader Henk Verheij vandaan en in zijn stamboom kom je de namen Streefkerk en 
Jellema tegen. De moeder heeft het goede vliegen ook goed doorgegeven in de vererving, 
want zij was in 2015 kampioensduif super fond binnen de vereniging. 
Ook zij heeft het al een keer gepresteerd om van St Vincent op de dag van lossing om 5 voor 
11 in het donker thuis te komen. 
  
Walter is geen grote liefhebber. 
Hij presteert het om deze resultaten te realiseren op een hokje van 6 meter. 
Op dit hokje heeft hij elk jaar ongeveer 15 koppels en deze speelt hij op het nest. 
Hij kweekt elk jaar ongeveer 30 jonkies. 
Sinds dit jaar probeert hij om het systeem van Tim Hage toe te passen, en met succes. 
  
Walter;  
Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte gefeliciteerd 
met deze geweldige prestatie. Als er de mogelijkheid is om binnen de corona regels tot een 
kampioenen huldiging komen gaan we jouw als eerste uitnodigen om gehuldigd te worden. 
Dus hopelijk tot dan.  
 

John.  


