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Narbonne is geen gemakkelijke vlucht geworden, vanwege de weer omstandigheden werd er
pas zondag gelost. In Frankrijk, volgens de weerkaart., wind op kop en in België en bij ons
enorm slecht weer. ’s-Nachts bliksem, onweer en enorm veel slagregens, dus het overnachten
van onze duiven is geen pretje geweest, daarom kwam het concours in de morgen traag opgang
.

De 2005-1284120, een nestduivin bereikte haar hok maandagmorgen om 9.27 uur met een
snelheid van 849 m. Op dat moment viel de regen nog gestadig naar beneden  en drijfnat
ontfermde zij zich weer over haar jongen. Normaal speelt Willem alleen weduwschap met de
doffers, omdat  zijn hok zich niet leent voor nestspel, met een dubbele bezetting krijgt hij
problemen met de verluchting. Om toch enkele duivinnen te kunnen spelen worden zij tegen de
kwekers gezet en ook vanuit het kweekhok gespeeld.

In 2007 was zij zijn 2e geklokte van Perpignan,( zijn eerste was toen een weduwnaar en die
speelde de 1e in Afd 12  de Kuststrook en 1e  in Fondclub de Glazenstad)  142e nationaal en 45e

duivinnen.

Haar eerste vlucht in 2008 was Pau en hierop speelde zij de 174e  duivinnen en nu op Narbonne
deze geweldige uitslag.

Haar vader is een zoon van de stamdoffer “OPA” van Willem van der Velden uit Boskoop en ook
haar moeder komt van Willem van der Velden, hier zien we de oude “KRUK” met “ATOSSA”, de
Marseille lijn van P. vd. Laar, Gouda en de Knetsch duiven van Willem in terug. Al met al zat het
er wel in dat ze het een keer moest waar maken.



Wim heeft achter zijn huis 15 m. aan hokken staan, gericht op het zuiden en deze zijn onder
verdeeld in vier afdelingen, ( voor 40 à 50 jonge duiven, de jaarlingen, 24 weduwnaars en
weduwduivinnen.)

Achter de schuur een klein hokje (ren) voor de kwekers en deze vliegen allemaal uit, zodat hier
ook met enkele duivinnen gespeeld kan worden. Ook zijn “Narbonne” vloog uit deze ren.

Volgend jaar wil Wim toch naar het nestspel overgaan in navolging van Willem van der Velden,
maar dan moet er wel getimmerd worden aan het grote hok om de verluchting optimaal te krijgen.

De soorten, u raad het al, zijn hoofdzakelijk de Wanroy’s, via Knetsch en W.vd. Velden, ook word
er samenkweek gedaan met enkele goede liefhebbers, maar deze moeten zich nog bewijzen op
zijn hok.

Het is altijd leuk om bij Wim en Els langs te gaan, mede daar Els vroeger als kapster bij mij in de
zaak gewerkt heeft en wij samen ook wel eens duiven of eieren ruilen, er zitten nu bij mij enkele
zeer belofte volle nazaten uit zijn Barcelona en Perpignan doffer.

 

Willem en Els namens het bestuur proficiat.

 

Wim van Rijk

 


