
Bordeaux NPO 24 juli 2020. 
 
Vrijdag 24 juli werden om 13.30 uur de manden in 
Bordeaux opengetrokken voor het tweede NPO 
overnacht concours van 2020. 
Een eerlijke vergelijking zal het niet zijn, maar er 
werden in het vorige seizoen 3086 duiven 
ingekorfd door 399 liefhebbers en nu in 2020 
brachten 421 liefhebbers maar liefst 4761 duiven 
aan de start! 
 
De weersprognoses waren zodanig dat de meeste liefhebbers rekening hielden met vroege 
aankomsten. Die kwamen er ook, want om 10 over 4 ’s morgens werd bij A. Pot in Rotterdam de 
vroegste duif geklokt. De overvlucht maakte natuurlijk nog kans om de snelheid van deze duif te 
overtreffen.  
 
Marcel Tromp in Egmond-binnen had de vrijdagavond om 22.45 uur zijn eerst getekende uit Agen 
ZLU geklokt. Dit werd uiteindelijk de 12e in Noord-Holland. De slaap kon hij niet echt vatten en na 
wat uurtjes dommelen was Marcel op tijd weer uit bed. Buiten was het nog donker en rond 5 uur 
vloog er toch echt een duif! Deze vloog nog een paar rondjes voordat hij landde en het duurde alles 
bij elkaar ongeveer 20 minuten voordat de duif was geconstateerd. De eerste gedachte van Marcel 
was dat het een duif uit Agen zou zijn, maar het bleek zijn jaarlingdoffer te zijn met ringnummer 
NL19-1565528. Deze was toch echt ingekorfd op Bordeaux!  Uiteindelijk werd de winnaar, die na zijn 
overwinning “Twilight” heet, geklokt om 5.22 uur en hij hield nog net genoeg over voor de 
overwinning. “Twilight” werd gespeeld op een jong van zes dagen. Voorafgaand aan de inkorving 
werd hij ongeveer 12 keer gespeeld met “het karretje” naar Achthuizen. Daarna werd de winnaar op 
twee midfondvluchten gespeeld en was het de bedoeling om op een dagfondvlucht gespeeld te 
worden, maar deze viel in het water en goede raad was duur. Er werd besloten om met “het 
karretje” de duiven naar Hank te brengen om ze daar in te korven voor Sermaises. De afstand voor 
deze africhting is ruim 500 km.  
 
De winnaar komt uit 2 lijnen ingeteelde duiven. De ene is van Marcel zelf. Ingeteeld naar zijn 30e nat. 
Barcelona ’18 en de andere lijn komt van Theo van Ruijven ( voormalige Comb. Lupino) . Deze is ook 
ingeteeld naar zijn Barcelonalijn. Deze twee lijnen tegen elkaar gekoppeld leverde vroege duiven op, 
want Marcel en Theo behaalden op deze vlucht beide kopduiven! 
Marcel behaalde 8 prijzen van zijn 18 ingekorfde duiven. De eerste drie vlogen top 100 en dat is 
prima natuurlijk. 
Van harte gefeliciteerd met deze overwinning namens bestuur SNZH. 
 
Opvallende uitslagen waren er voor; Gebr. Wagemans, Achthuizen 7 mee/5 prijzen, Hans 
Groenendijk, Sommelsdijk 12 mee/7 prijzen. C.J. Wijntje, Oud-Beijerland 6mee/ 4 prijzen 
Piet v/d Merwe, Dordrecht, 29 mee/15 prijzen. 
 
Met een weekje rust, hebben we even de tijd om onze duiven goed voor te bereiden voor het 
tweede blok van twee vluchten. Te beginnen met Dax.  
Succes weer voor iedereen. 

 
Arco van Vliet 


