
AP Overwater Strijen wint Agen ZLU 
Na zijn klinkende overwinning op Bordeaux NPO schreef ik dat het best mogelijk zou zijn dat ik 
nogmaals dit seizoen naar de Oudendijk in Strijen moet rijden om een overwinning van AP Overwater 
te beschrijven. Dat dit de week erop al het geval bleek had niemand gedacht. Voor zover ik me kan 
herinneren is het nog niet eerder gebeurd dat een liefhebber twee weken achter elkaar de eerste 
wint in onze fondclub. Gelet op de verwachte weersomstandigheden had AP ervoor gekozen om op 
deze vlucht enkel duivinnen te spelen en wel twintig oude en tien jaarlingen. Zo ook de eerste 
prijswinnares de NL17-1236683 die als tweede getekende de mand inging. Haar zusje de NL17-
12366832 ging als derde getekende de mand in en zij deed het niet veel minder met een 6e plaats in 
de fondclub. De zusjes werden nationaal respectievelijk als zevende en negenentwintigste afgevlagd. 
Een prestatie van formaat zou ik zeggen. Dat deze prestaties van de dames niet zomaar uit de lucht 
komen vallen blijkt wel als we naar 2018 kijken, in dat jaar werd de NL17-1236683 12e asduif in de 
internationale Pipa ranking jarige duiven over twee vluchten. Haar zusje de NL17-1236682 deed het 
met een 17e plaats in die zelfde ranking niet veel minder. De beide zusjes werden gespeeld op jongen 
van ca 5 dagen.  Zoals ik al eens eerder schreef is AP zich ervan bewust dat je naast je eigen stam ook 
wel eens vreemd goed bloed in moet brengen.  Dat AP een goede blik heeft om vers bloed in te 
brengen blijkt ook weer als we naar de afstamming van de beide zusjes kijken. Naast de eigen 
stamduiven zoals “De As 115”, “De 270”en “Moeder Marseille” zien we o.a. een dochter van “Zwart 
Goud” van Jellema  en “De Marseille 566” van Streel E & F op de stamkaart vermeld. Naast de eerder 
genoemde prijzen wist AP met de plaatsen 11 – 62 – 70 en 75 zes duiven bij de eerste honderd te 
behalen. Al eerder vermeld is dat AP ervan overtuigd is dat duiven in goeden doen veel aankunnen. 
Wel heb ik van hem geleerd dat de stand van de vleugel van belang is met name als de duif net een 
pen gegooid heeft. Is de pen er enkele dagen uit en is het puntje van de nieuwe pen net zichtbaar 
dan kun je de duif beter niet spelen omdat hij of zij daar dan last cq pijn van heeft.  Enkele jaren 
terug was AP bij mij en vroeg ik hem een in te korven duif te beoordelen. AP wees me op het puntje 
van de nieuwe pen en adviseerde mij om de duif de week erop in te korven. Ik heb dat gedaan en 
deze duif vloog de 36e nat Tarbes. Naast het bekende Bio Even staat er weinig bijzonders wat betreft 
de (medische) begeleiding op het programma. Om de week is het op woensdag Orni Speciaal of 
Belgica White en verder geen bijzonderheden. De diesels van de Oudendijk hebben zich weer prima 
gemanifesteerd en wie weet wat er de komende vluchten nog in het vat zit. AP en Ria nogmaals 
gefeliciteerd en in ieder geval tot ziens op de feestmiddag. 
 
Kees van den Bos 



 


