
Agen zlu. 
  
Voor deze vlucht waren door 275 liefhebbers maar liefst 
3735 duiven ingekorfd. Ze werden netjes op 
vrijdagochtend om 7 uur gelost. Het weer was goed en het 
was 18 graden. De wind woei uit het Noord Westen en 
was zwak, en zou verder op de vlieglijn draaien naar west. 
Alle rede dus om op vrijdagavond op scherp te staan, want 
het was wel duidelijk dat er voor donker duiven op hun 
hok zouden arriveren. 
  
In Klaaswaal waren ze bij de Comb. Batenburg v.d. Merwe 
ook op tijd paraat. Ze hadden immers 54 duiven mee, en 
dan is de kans dat er wat door komt levensgroot aanwezig. 
En ja hoor, het was even over 20.00 toen er plotseling een duif verscheen. 
Hij liep om 20.10.59 over de antenne en dit bleek ook de hoofd vogel in het Samenspel 
Noord en Zuid Holland te zijn. 
  
Het was een Jaarling doffer die de 912 kilometer wist af te leggen in iets meer dan 13 uur. 
Dit resulteerde in een snelheid van 1153 mpm en daar kwam geen ene duif meer aan. 
Het was de nestdoffer met het ringnummer 19-1650749 die op een jong van een dag of 4 
deze prestatie wist te leveren. Hij was als 36e getekende ingekorfd, omdat het zijn eerste 
overnachting had moeten worden en dan weet je natuurlijk niet van te voren of hij het wel 
kan. 
  
Nou als je kijkt waar de duif uit komt mag je toch wel wat verwachten. De vader komt uit 
twee nationale overwinaars op Barcelona en in de stamboom van de moeder kom je ook 
heel wat prijzen binnen de eerste 10 nationaal tegen waaronder de 1e nationaal Narbonne. 
  
Hugo was er toch niet helemaal gerust op of het met de jaarlingen wel goed zou gaan. 
Hij vond dat er eigenlijk niet genoeg tijd was om voldoende km-ers te maken als 
voorbereiding. Nou daar had hij het wel een beetje mis, want het was niet de enige duif die 
voor donker het hok wist te bereiken. 
  
De combinatie krijgt namelijk vlot de volgende duiven thuis. Dit gebeurde om 20.24 - 20.37 - 
20.40 - 20.42 - 20.47 - 20.48 - 20.48 - 20.49, enz… 
Er komen in totaal 16 duiven thuis voor donker, en de andere morgen gaat het vanaf even 
over 06.00 gewoon weer door. We waren wel het een en ander gewend van deze 
combinatie, maar dit is toch wel weer een schitterende parel aan de rijk gevulde kroon. 
  
Heren: Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte 
gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. We weten nog niet of er een feestavond kan 
plaats vinden, maar we gaan jullie hoe dan ook op een gepaste wijze huldigen. 
Dus tot dan. 
  
John.  
 


