
Narbonne wordt gewonnen door de Comb. van Tilburg met een jaarling. 

Ook Narbonne is weer een mooie en zware vlucht geworden, zie de meters per minuut dan weet je 
genoeg. Dat het seizoen zwaar wordt is ook te zien aan de deelnemers die goede keuzes moeten maken 
om het vluchtseizoen tot een goed einde te brengen. Zo ook de overwinnaars van deze mooie vlucht de 
Comb. van Tilburg bestaande uit vader Richard en zoon Wesley, zoals bekend waren ze bijna voor de 
duivensport verloren omdat het een aantal jaren geleden het maar niet wilde vlotten met de 
verwachtingen. En ziedaar op advies van collega’s en anderen werden er maatregelen genomen om het 
hok en hun systeem aan te passen en op de allerlaatste vlucht van het seizoen moest het dan gaan 
lukken en gelukkig ging het vanaf dat moment goed, wat zeg ik, het ging super. Ook dit seizoen gaat 
het goed en op deze vlucht wordt zelfs de eerste in de fondclub gespeeld met de jaarling 2017-
1141369 die als 2e getekende om 9.38.54 uur thuis komt en een meer dan goede prestatie levert. Deze 
weduwnaar vliegt op Agen al een 5e in de fondclub en 15e nat. tegen 4.776 duiven en nu een 1e in de 
fondclub en 10e nat. Dat is beslist een zeer goede duif om dit in zo’n zwaar seizoen te presteren. 
Menigeen zou zich bedenken na Agen maar hij vertoonde een geweldig vormgedrag door zeer lang te 
vliegen en buiten te blijven(ook voor Agen deed hij dat)dus de keuze was gerechtvaardigd. Toen hij 
thuiskwam zag je dan ook niets bijzonder aan deze krachtpatser.  

Alle duiven worden vanaf het begin gespeeld tot twee weken voor Pau en moeten vooral veel 
kilometers maken. de 2017-1141369 stamt uit duiven van Dick Pennings(hoe vaak en hoeveel goede 
duiven komen er van deze man) met aan vaderskant de Vertelman 41 x Cees de Jong zijn 55 x lijn 
Marseille van Jaap van der Velden, de RINGO.  Van moeders kant de lijn van de “Scherpe” van Jos 
Pepping x Volkens duiven de 23 x 04 van Dick Pennings. 

Mannen namens de fondclub van harte gefeliciteerd en tot ziens op de fotosessie. 

Aad van Bergenhenegouwen.  



 


