
Zege op Barcelona  naar AP Overwater 
 
AP voorstellen is een open deur intrappen want wie kent de man van de diesels 
van de Oudendijk niet. Al in de jaren negentig was ik er als schrijver van de 
Fondkrant  een regelmatige bezoeker om weer het een en ander aan het papier 
toe vertrouwen wegens een overwinning of het behalen van een 
kampioenschap. Na mijn lidmaatschap in 2014 van onze fondclub heb ik de 
draad van het schrijven weer opgepakt en de eerste overwinnaar die ik in dat 
jaar mocht bezoeken was AP wegens het winnen van Agen. Dat het niet bij één 
bezoekje zou blijven had ik toen wel verwacht maar dat ik nu al voor de 
negende overwinning naar de Oudendijk mocht rijden geeft wel wat een 
potentie dit hok heeft. Na Agen werd in 2014 ook Barcelona gewonnen de 
overige overwinningen zijn 2015 Marseille, 2017 Narbonne, 2018 Dax, 2019 
Agen en Bordeaux, 2020 Perpignan en dan nu Barcelona. De eerste prijs wordt 
gewonnen door de NL16-1484182 “De 182 van AP”. Dat deze dame niet aan 
haar proefstuk toe was blijkt wel als we naar het prestaties kijken. Agen ZLU 
2017 1262e , St Vincent ZLU 2018 314e , Perpignan 2018 293e ,  Marseille 2019 
66e nat en 26e intern duivinnen, Pau 2019 107e nat en 93 intern duivinnen, 
Barcelona 2020 226e nat en dan nu de eerste in onze fondclub hetgeen goed is 
voor een 13e nationaal. Daarnaast was zij in 2019 33e Europese duivin op alle 
internationale vluchten in de PIPA ranking. Zowaar een lijstje om jaloers op te 
worden. Dit is ook niet zo verwonderlijk want als we naar haar afstamming 
kijken zien we daarin de gekende diesels van  de Oudendijk zoals “De Turbo 
Barcelona”, “De Rinée”, “De Late Turbo” en “De Kleine Turbo” om er maar 
enkele te noemen. Als voorbereiding is de 182 bijna elke week gespeeld en 
heeft zij twee keer Hank ca 400 km gehad. AP’s vrouw Ria gaat wekelijks op 
woensdag bij de kleinkinderen in West Capelle op bezoek en dan neemt zij de 
op maandag in te korven duiven mee voor een lapje van zo’n 81 kilometer. 
Evenals vorig jaar werd zij gespeeldop 10 dagen broeden met het gekende 
resultaat. Achter de hokken van AP staan grote bomen en deze geven in de 
zomer op het heetst van de dag aardig wat afscherming van de zon zodat het in 
het hok behaaglijk is. Nu met dit matige weer was het klammig in de hokken en 
dit kwam de prestaties op de eerste vluchten niet ten goede. De duiven wisten 
wel prijs te vliegen maar de echte kop ontbrak. Om toch naar het gewenste 
niveau te stijgen werd er gekuurd voor schone koppen. Dat dit een stap in de 
goede richting was bleek al op Agen ZLU want bij de jaarlingen werd begonnen 
met de 13e nationaal. AP had de Barcelona duiven niet super vroeg verwacht 
en daarom gingen de thuisblijvers gewoon om 06.00 uur naar buiten voor hun 
training alleen werd er deze keer niet gevlagd. Nadat de duiven en paarden 
waren verzorgt werd er tijd gemaakt voor een bakje koffie en de let-plek in 



genomen. Het is bijna 9 uur als de 182 op klep valt en daarmee de zoveelste 
zege naar de Oudendijk brengt. 
 
AP nogmaals gefeliciteerd en hopelijk mag ik een plaatsje voor je reserveren op 
de eerste zaterdag in februari. 
 
Kees van den Bos         
 
 

 


