
Op Barcelona pakt AP Overwater zijn tweede overwinning in Fondclub “De Glazen Stad” 

Met een dag uitstel werden de duiven in Barcelona op zaterdagmorgen gelost. Op de vlieglijn stond 

een variabel zwakke wind. Het was niet goed te voorspellen wanneer de eerste duiven zouden 

arriveren, zo dacht ook AP erover. Na een avondje voetbal kijken werd het een kort nachtje want AP 

nam geen risico en was ’s morgens al weer vroeg bij de hokken. Nadat hij een controle rondje had 

gedaan is hij een bakje koffie gaan zetten en heeft post gevat op zijn uitkijk plekje. Het is even voor 

half zes als AP een piepje hoort van het elektronische systeem.  AP denkt in eerste instantie dat er 

een thuisblijver tegen de antenne is gelopen want hij heeft nog geen duif gezien, als hij echter naar 

de klok loopt ziet hij dat de NL11-1721772 om 05.24 uur is geklokt. Deze doffer was als 12e 

getekende ingekorfd op Barcelona en nu als eerste thuis. “De Turbo Barcelona” ,  want zo heet de 

772 sinds zijn zegetocht,  is waarschijnlijk vanachter het hok gekomen en zo buiten het zicht zijn hok 

in gegaan. De “De Turbo Barcelona” behoort tot de ploeg van 2011 die AP in dat jaar in een apart hok 

heeft gezet om ze in 2014 op Barcelona te spelen. De gehele ploeg werd bij elkaar gehouden en de 

voorgaande jaren op totaal weduwschap gespeeld. Zoals ik al in de reportage van Agen schreef werd 

de ploeg zoals bij AP gebruikelijk voor duiven die voor het eerst naar Barcelona gaan op Agen 

gespeeld.  De “De Turbo Barcelona”  heeft in de voorgaande jaren diverse prijzen gespeeld o.a. de 

45e nat Cahors tegen 5359 medestrijders. Van Agen kwam hij dit jaar net na de prijzen fit thuis. In de 

fondclub wint hij de eerste prijs en nationaal is dit een negende prijs. In de afstamming van “De 

Turbo Barcelona”  zien we aan zowel vaders als moederszijde de bekende “Dure”van AP. De vader is 

de “Dure Dure” die zowel aan vaders als moederszijde de “Dure” als grootvader heeft. De moeder 

van “De Turbo Barcelona”  is “Madame Beau” en zij is dochter van “zoon 137 super As die o.a. de 95e  

nat st Vincent vloog. Groot vader van “Madame Beau” is ook de “Dure”.  Met deze 9e nationaal 

wordt het rijtje nazaten van de “Dure die bij de eerste honderd nationaal gevlogen hebben weer 

uitgebreid. Ook ondergetekende won op St Vincent de 45e nationaal met een nazaat van de “Dure” 

zodat er dit jaar weeral drie nazaten van de “Dure” bij de eerste honderd nationaal wisten te vliegen.  

Zoals bij de meeste overwinningen is er over de winnaar wel iets bijzonders te melden zo ook nu. “De 

Turbo Barcelona”  werd zoals ik al schreef gespeeld op totaal weduwschap maar dit seizoen kreeg hij 

een vriendje in hetzelfde hok waarmee hij paar neigingen vertoonde. Als echter de duiven van een 

vlucht thuis kwamen toonde hij meer interesse voor zijn eigen duivin en wilde hij niets weten van zijn 

vriendje. Echter tijdens een voor vlucht keerde zijn duivin niet terug en ook de duivin van zijn vriend 

bleef  de week voor Agen achter.  AP heeft toen een broedschotel met twee eieren in de broedbak 

gezet en de heren gingen hierop broeden.  Op ca twintig dagen broeden werd “De Turbo Barcelona”  

ingekorfd voor Barcelona met het gekende resultaat.  Op Barcelona werden door AP 24 diesels 

ingekorfd en hiervan wisten er negen in de prijzen te vliegen. Op zondag avond waren er 18 thuis, op 

maandag zijn er nog een paar gekomen en moesten er nog twee komen zodat de diesels het weer 

prima gedaan hadden. Dit was de tweede overwinning van dit seizoen waarvoor ik naar de Oude Dijk 

in Strijen af kon reizen. AP nogmaals gefeliciteerd en wie weet tot de volgende keer. 

 

Kees van den Bos     




