
Barcelona. 
  
De duiven van Barcelona hebben het dit jaar niet 
bepaald cadeau gekregen. Ze werden gelost bij 
goed weer, en een lichte westen wind. 
Het enige wat ze mee hadden was dat de wind 
verder op de vlieglijn naar zuidelijke richting 
draaide. Verder kregen ze te maken met tropische 
temperaturen van rond 40 graden. En ter hoogte 
van midden Frankrijk trok een onweersstoring van 
west naar oost, en daar konden ze ook niet om heen. 
  
Het waren dus alleen de echte kanjers die op zaterdag het hok wisten te bereiken. 
Door de 227 liefhebbers die deelnemen aan SNZH waren 1462 duiven ingekorfd. 
  
Toen er op vrijdagavond voor donker in de voorvlucht nog geen duiven gemeld werden, wist 
iedereen dat het een zeer pittige vlucht ging worden. Zaterdagmorgen kwam de eerste 
melding om 5.14 diep in Duitsland op 1005 km, maar toen het tot na half 3 s ‘middags 
duurde eer er een tweede melding kwam wist iedereen hoe laat het was. 
Het duurde tot 17.16 toen er in Klaaswaal bij Batenburg een duif gedraaid werd, op een 
afstand van 1193 km, maar nog geen kwartier later valt er een duif in Noord Holland. 
  
Het was bij de Gebr. Brugemann in Assendelft waar om 17.30.39 het systeem piept. 
Op dat moment loopt de duif met het ringnummer 17-1148546 over de antenne. 
Hij had toen de afstand van 1277 km afgelegd met een snelheid van 835 mpm, en daar 
kwam geen enkele duif meer aan. 
  
Hij was ingekorfd op kleine jonkies en ging als 27e van de 28 deelnemers de mand in. 
Als voorbereiding heeft hij eigenlijk maar weinig kilometers gemaakt, want hij is alleen op de 
doordeweekse africhtingen mee geweest. In totaal iets van 500 kilometers geweest. 
  
Het was zijn derde overnachting, want als jaarling is hij naar Bergerac geweest en vorig jaar 
naar Narbonne. Hij stamt af van het eigen soort, want de vader heeft een van de mannen 
voor zijn verjaardag gehad van IJsbrand Kaptein, uit hun eigen soort. De moeder is een 
dochter van de duivin die in 2013 de eerste van Noord Holland vloog van Barcelona. 
Hij heeft het goede vliegen dus niet van een vreemde. 
  
Het is niet de eerste keer dat de Gebroeders goed presteren. Misschien moeten we eens een 
keer bij hen op de markt een stukje kaas gaan kopen. Dan vragen we er meteen bij welke 
soort kaas zij aan de duiven voeren, want ze doen het er schijnbaar heel goed op. 
  
Heren Namens alle deelnemers aan SNZH van harte gefeliciteerd. Ik moet in de 
tegenwoordige tijd zeggen dat zo gauw er een kans komt dat er een kampioenen huldiging 
georganiseerd kan worden we het niet zullen laten. Dan gaan we jullie uitgebreid huldigen 
en in de bloemetjes zetten. Dus tot dan. 
  
John. 


