
AP Overwater wint Narbonne in de stromende regen

Editie 2017 van Narbonne gaat de geschiedenis als een vlucht waarin de regen in voornamelijk het 
zuid-westen een rol speelde. Deze zorgde ervoor dat er in het zuid-westen weinig duiven de dag 
van lossing hun thuishaven wisten te bereiken. Voor “De Verrassing 061” van AP was deze regen 
schijnbaar geen bezwaar want als zij om 19.32 aftikt heeft zij de 963 km met een snelheid van 
ruim 1254 m afgelegd hetgeen later goed bleek voor een derde nationaal en de eerste in onze 
fondclub. Het voorstellen van AP is een open deur intrappen want wie kent hem niet de man van de
Turbo-diesels van de Oude dijk uit Strijen. Hij wist al meerdere malen een eerste te scoren in onze 
fondclub te weten van Agen en Barcelona in 2014 en Marseille in 2015 ook werd hij in 2014 
keizerkampioen. Vorig jaar werd hij onaangewezen kampioen op de ZLU-vluchten. Over “De 
Verrassing 061” valt wel wat meer te vertellen. Deze late duivin van 2014 werd in 2015 opgeleerd 
en kreeg toen als overnachtvlucht Agen ZLU als test en zij scoorde hierop een 248e nationaal. In 
2016 werd zij gespeeld op Pau en kwam toen zwaar gewond thuis. Door AP’s vrouw Ria werden de 
verwondingen gehecht en werd zij in de ren geplaatst om te herstellen. Zij werd dat jaar niet meer 
gespeeld maar was wel zodanig hersteld dat zij dit jaar weer in de vliegploeg werd opgenomen. 
Begin van dit seizoen werd zij gekoppeld en na het groot brengen van de jongen op weduwschap 
ingespeeld. De planning was om ze samen met haar doffer op Barcelona te spelen er werd dan ook 
zo gekoppeld zodat zij op ca 10 dagen broeden naar Barcelona konden. Van Barcelona kwam zij 
enkele dagen te laat terwijl haar doffer niet terugkeerde. Nu ze haar doffer miste ging ze terug 
naar het hok waar zij als jong gevlogen had. In dit hok zaten nu verdeeld over twee afdelingen de 
jarige weduwnaars en weduwduivinnnen. “De Verrassing 061” vloog nu haar trainingsronden met 
deze duivinnen en taalde niet meer naar haar oude hok. Op de dag van inkorving heeft AP zoals 
gebruikelijk bij deze jarigen de schuifdeur open gezet en met gebruik van wat stro het gezellig 
gemaakt zodat zich koppeltjes konden vormen, ook “De Verrassing 061” had een doffer gevonden 
waarmee zij de broedbak deelde. ’s Avonds voor het inkorven heeft AP ze nog apart beoordeeld en 
goed genoeg bevonden om haar mee te geven naar Narbonne met het gekende resultaat. Bij 
thuiskomst liet zij zien dat ze toch wel wat van slag was want in de stromende regen heeft zij 
enkele keren heen en weer gevlogen tussen het hok waar zij dit seizoen begonnen was en het hok 
waar zij voor inkorving haar tweede liefde had gevonden. De keuze viel uiteindelijk op het hok 
waar zij begonnen was. Dat vroege vogels niet zomaar uit de lucht komen vallen blijkt wel als we 
naar de afstamming kijken. Aan vaderszijde zien de bekende toppers van AP zoals “De Super As”, 
“De Dure”, en “De Kleine Dure”. Aan moederszijde is het de “Inteelt Dees 373” van F. Leliaert en zij
komt uit een broer van “Dees” maal een nicht van “Dees”. Deze duivin heeft AP via Jaap Scheele 
bekomen. Een volle zus van “De Verrassing 061” vloog in 2016 de 24e NPO Agen en dit jaar de 47e 
Nat Marseille.  Naast de prestaties op eigen hok kon AP weer twee mooie referenties noteren zo 
vloog Ad Pegels uit Numansdorp de eerste nat Dax met 50% AP en Marco Vonk uit Hendrik Ido 
Ambacht een eerste nat Bergerac met een 50% AP. AP het was weer gezellig melken en namens de
fondclub nogmaals gefeliciteerd.
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