
AP Overwater zet Nat Libourne op zijn naam 
Op 18 juni stond voor de liefhebbers van de marathonvluchten de 
openingsklassieker vanuit St Vincent gepland. Omdat wegens de 
weersomstandigheden het hitteprotocol van toepassing was werd er door de 
NPO besloten om ca 150 kilometer dichterbij en ’s morgens zo vroeg mogelijk 
te lossen. De losplaats werd Libourne en het tijdstip 07.15 uur. De duiven 
werden ingekorfd met het idee dat zij een vlucht met middaglossing zouden 
krijgen het werd dus een vlucht met ochtendlossing en gelet op de 
omstandigheden één van de buitencategorie. Voor de NL19-1629848 van AP 
was dit geen probleem want zoals AP zei is hij door het luchtruim naar huis 
gejaagd en heeft daar nu zijn naam “The Turbo Hunter” aan te danken. Het is 
voor AP de derde nationale zeg die hij op zijn naam mag schrijven en deze heeft 
wel een paar bijzonderheden. Als eerste kijken we naar de afstamming en dan 
zien we dat zijn grootmoeder “Night Lady” de 1e nat Agen s2 won, haar dochter 
“Miss Turbo Dax de 1e nat Dax s2 won en nu dus de derde generatie de 1 nat 
Libourne.  In zijn afstamming zien we zowel aan vaders- als moederszijde de 
befaamde “De Dure”. Dan het feit dat AP telefonisch werd gefeliciteerd met 
deze vroege duif terwijl hij nog niet wist dat hij er één had van Libourne. Wat 
was het geval. Ivm een verhuizing van zijn dochter hadden AP en Ria de 
kleinkinderen als loge. Deze waren druk in de weer met de nieuwe schommel 
en dan moet opa weleens als scheidsrechter optreden. Juist op dat moment 
wordt AP gebeld door Marco Wijnen die hem feliciteert waarmee dan vraagt 
AP. Met je vroege duif van Libourne want die zie ik zojuist op compuclub 
meldingen verschijnen. AP draait zich om naar het hok en ziet nog net de duif 
vanuit de spoetnik het hok in duiken. Ook voor een ervaren rot in het vak als AP 
is het dan toch even schrikken en het adrenaline peil schiet omhoog. In het hok 
gekomen ziet hij de “The Turbo Hunter” al op zijn jong zitten welke hij voor 
inkorving al zeer fel verdedigde. Dit was eigenlijk ook wel bijzonder want een 
jong van 5 dagen is voor een nestdoffer niet echt favoriet te noemen. Voor 
“The Turbo Hunter” was dit echter wel een reden om rap naar huis te snellen. 
“The Turbo Hunter” is een laat jong van 2019 die in 2020 werd opgeleerd en op 
de dagfond vluchten twee keer als eerste op het hok terugkeerde. In 2021 
werd hij twee keer op een ZLU vlucht gespeeld en won twee maal zijn prijs. Dit 
jaar werd hij elke week inclusief twee dagfond vluchten gespeeld tot de laatste 
Niergnies zaterdag voor inkorving. En elke week was hij bij de eerste terug op 
het hok. Deze zege op Libourne is de tiende overwinning die AP behaalt in onze 
fondclub. Zowaar een prestatie om u tegen te zeggen. AP en Ria nogmaals 
gefeliciteerd en wie weet mag ik nog eens langskomen. 
 
Kees van den Bos           



 


