
Narbonne.  
  
Er werd ingekorfd op maandag, en de 
weersverwachting gaf te mooi en te warm weer. 
In het verloop van de week werden alle 
temperatuur records gebroken, en soms zelfs de 
40 graden aangetikt. Maar op vrijdag kwam aan 
de super hitte een eind met zwaar onweer over 
de hele vlieglijn. Het werd dus weer uitstellen 
en wachten op beter weer. 
  
Dit duurde uiteindelijk tot maandag. Toen was het weer eindelijk dusdanig dat er gelost kon 
worden. Het was s’morgens prachtig weer, en om 07.15 kon er bij 18 graden gelost worden. 
Onderweg zat er op een groot deel van de vlieglijn zuid in de wind, en de temperatuur viel 
ook mee met rond de 27 graden. 
  
Er was dus duidelijk een grote kans dat er duiven de dag van lossing thuis konden komen. 
Het duurde tot even voor 5 in de middag toen de eerste melding in Frankrijk op internet 
verscheen. In België moest men wachten tot even voor zeven toen daar de eerste melding 
binnen kwam. In Nederland was het kwart over 8 in de avond toen in het puntje van zeeland 
de eerste duif zich melde. Maar een goed half uur later verschijnt er in Klaaswaal plotseling 
een duif op het hok Batenburg van de Merwe. Het is kwart voor 9 als een duif aankomt en 
over de antenne loopt. De klok geeft aan: 20.49.01. 
  
Het is het twee jarig doffertje met de naam “PETAR” die zich meld. ij heeft de afstand van 
963 km afgelegd met een snelheid van 1183 mpm. Nu werd het wachten of de overvlucht 
hier nog overheen kon. In de kop van Noord Holland kon het de andere ochtend nog 
gebeuren,maar de duif van Pronk uit Breezand was om even over half 7 toch te laat. Dus 
toen was de overwinning pas binnen, en kon het feest beginnen. 
  
PETAR draagt het ringnummer BE 17-4063163. Hij is een duif die in België is geringd door 
Carlo Gyselbrecht uit Knesselare. Maar de vader is toch een duif uit Nederland, en wel een 
duif ven Ad Pegels. 
  
Toen ik bij het uitpluizen van de stamboom zag wie de moeder was moest ik even slikken. 
De moeder is namelijk een ingeteelde duif naar de “JOOST” van De Smeyter-Restiaen. 
Deze “JOOST” vloog namelijk in 2003 de 1e internationaal Perpignan Jaarlingen. 
Waarom dan slikken, nou dat jaar had ik namelijk zelf de 2e internationaal Jaarlingen, en heb 
dus naast deze mensen in Wevelgem op het podium gestaan. 
  
Hugo en Anita. 
  
Namens alle deelnemers aan het S.N.Z.H. van harte gefeliciteerd met deze prachtige 
prestatie. Weer een hele grote parel aan de zo grote kroon die jullie inmiddels dragen. 
Op de feestavond gaan we jullie uitgebreid in het zonnetje zetten. Dus tot dan. 
  

John. 


