
Narbonne. 
  
  
Een week later dan we normaal gewend zijn, en dit 
keer is het niet Perpignan die het seizoen af sluit. 
Nee, dit keer werd het seizoen afgesloten door   de 
vlucht Narbonne, die normaal de op een na laatste 
vlucht is. 
 
 
Dit allemaal door de corona crisis waar we dit jaar allemaal behoorlijk hinder van hebben 
ondervonden. Vanwege het hete weer werd deze keer besloten om niet op maandag, maar 
op woensdag in te korven. Bij een lossing op zaterdag in plaats van normaal op vrijdag zaten 
de duiven een dag minder in de wagens. 
  
Zaterdagmorgen kregen de duiven om 7.15 de vrijheid bij prachtig mooi wind stil weer. 
Eerst hadden de duiven nog een beetje wind mee, maar gaande weg draaide de wind toch 
meer naar noordwest. Ongeveer ter hoogte van Parijs werd het bewolkt en kwamen ze af en 
toe een bui tegen, soms zelfs met wat onweer. 
  
Toch werd rond zes uur s ‘middags al de eerste duif in Frankrijk gemeld. 
In Nederland werd het even voor negen, eer de eerste duif op de kortste afstand werd 
gemeld. Er kwamen voor donker in ons land maar 13 duiven door, maar het was duidelijk dat 
de liefhebbers uit ons samenspel vroeg uit de veren moesten. 
  
Het was net kwart over zes geweest toen er in Oude-Tonge een duif verscheen. 
Hij liep om 06.19.43 over de antenne bij Piet de Vogel. Piet heeft een van de kortste 
afstanden, dus werd het nog een mooi poosje spannend of de overvlucht hem nog ging 
verslaan. De snelheid werd uitgerekend aan de hand van de afstand zijnde 954 km maal de 
vliegtijd en dit kwam neer op een snelheid van 974 mpm. 
Toen het tot 08.42 duurde dat er een duif viel bij J. Hommes en zonen in Akersloot op 
precies 100 km verder en met een snelheid van 938 mpm  werd het duidelijk dat de 
overwinning binnen was. 
  
Het was het doffertje met het ring nummer 2018-1068879 die deze prestatie wist te leveren. 
Hij was als derde getekende voor deze opdracht ingekorfd. 
Piet had er ondanks dat hij over een behoorlijke kolonie beschikt, toch maar 12 ingekorfd. 
Het was dus duidelijk dat hij op zoek gegaan was naar alleen de aller beste die er op zijn hok 
te vinden waren. 
  
Nou Piet, dat is dan geweldig gelukt, want je laat alle deelnemers aan het Samenspel Noord 
en Zuid Holland je staart zien. Als er nog een gelegenheid komt in deze corona tijd om een 
kampioenen huldiging te organiseren gaan we je uitgebreid in de bloemetjes zetten. 
Voor nu: Namens alle deelnemers aan ons samenspel, van harte gefeliciteerd. 
  
John. 
 


