
Perpignan.  
  
Normaal gesproken altijd de laatste Z.L.U. vlucht. 
Maar nu in corona tijd krijgen we er nog een vlucht achter 
aan. Maar Perpignan werd deze editie ook wat anders. 
Vanwege de weersomstandigheden werd het konvooi 
duiven verplaatst naar Rieux-minervois. Een plaatsje 
gelegen ongeveer tussen Narbonne en Carcassonne. De 
afstand werd ongeveer 70 km korter maar hier kon er tenminste, zij het met een dag 
vertraging zaterdag morgen om 7.45 gelost worden. 
  
Het weer op de losplaats was goed, windstil en ongeveer 25 graden. Verder op de vlieglijn 
stond er een kalme oosten wind, die later naar noord oost draaide. Maar dat was voor de 
duiven niet het grootste obstakel. Dat was de temperatuur onderweg, want deze kon 
oplopen tot tegen de 40 graden. Het was duidelijk dat de winnaar op deze vlucht van goede 
huize moest komen, en over een geweldige topvorm moest beschikken. 
Bij het hok van Ben de Keyzer in Berkel-Rodenrijs zaten ze met 5 man op de duiven te 
wachten. Uit de eerste meldingen werd opgemaakt dat er even na 11 uur gedraaid moest 
worden voor de winst. En dat klopte pressies, want het was net kwart over 11 geweest toe 
er plotseling een duif verscheen. Het werd nog wel even een zenuwen boel, want ze was niet 
echt van plan om binnen te komen. 
Het heeft dan ook goed 5 minuten geduurd eer ze over de antenne liep, en liet het systeem 
piepen om 11.25.21. Het was een duivin de 2018-1054700 die de 980 km had afgelegd met 
een snelheid van 814 mpm. Ze was als 9e getekende  van de 9 duiven ingekorfd. Het was 
namelijk de bedoeling dat ze op eieren van 7 dagen aan deze vlucht zou beginnen. Echter ze 
was zeer laat met leggen, en had nog maar net haar tweede ei gelegd bij inkorving. Dus tijd 
om op te lopen had ze niet, daarom moest dat maar in de mand gebeuren. 
Nou dat is schijnbaar geweldig gelukt, want toen het tot na half 2 duurde eer de overvlucht 
ging draaien werd duidelijk dat we hier met de hoofdvogel te maken hadden. We hebben 
hier te maken met een laat jong van 2018, die in 2019 900e werd op Agen, en later nog de 
41e nat Perpignan vloog. Dit seizoen was het ook al haar 2e vlucht, want ze vloog een paar 
weken geleden nog de 116e nationaal Pau. Ze heeft het goede vliegen niet van een 
vreemde, want de moeder komt uit de “AMASING BLEU” van Arco van Vliet. De vader is 
afkomstig van Piet de Nooijer uit Arnemuiden, en is van het soort van Jaap v.d. Graaf. 
  
Ben is een liefhebber met een ruime accommodatie, want hij beschikt over een vlieghok van 
12 meter en een hok van 8 meter voor de jongen. De kweekduiven zijn elders gehuisvest. 
Er word zo weinig mogelijk met medicijnen gewerkt, alleen als na controle blijkt dat het 
nodig is word ingegrepen. Dit was deze keer ook het geval, want na een bezoek aan de 
dierenarts werd duidelijk dat er wat tegen het geel nodig was. De duiven voor Perpignan zijn 
voor inkorving nog net twee dagen gekuurd tegen het geel. Nou dat heeft geholpen, want 
Ben draaide er 6 van de 9 in de uitslag. Voorwaar een geweldige prestatie op deze, we 
mogen toch wel stellen, zeer zware vlucht. Namens alle deelnemers aan het SNZH van harte. 
We hopen allemaal dat er na dit vreemde seizoen de mogelijkheid komt om een 
kampioenen huldiging te organiseren. We gaan je hoe dan ook nog een keer luisterrijk in de 
bloemetjes zetten en huldigen. 
Dus tot dan.         John.  


