
Piet de Vogel wint voor tweede keer Narbonne 
 
In dit Corona jaar werd het voor de duivenmelkers de vraag of er wel wedstrijden gevlogen konden 
worden . En gelukkig in tegenstelling van wat velen verwacht hadden konden zelfs op internationaal 
niveau de degens gekruist worden.  Door de ZLU werden er 5 internationale vluchten aangeboden. 
Enkel de St Vincent en Marseille verdwenen uit het programma terwijl Perpignan en Narbonne 
wisselden van volgorde zodat Narbonne de afsluiter van het seizoen werd. Was Narbonne 2019 er 
een  van het lange wachten op de lossing, pas op maandag los i.p.v. de geplande vrijdag, ging het dit 
jaar iets anders. In verband met de verwachte temperaturen werd er besloten om de duiven op 
woensdag in te korven met een geplande lossing op zaterdag. Dit betekende dat de duiven een 
nachtje minder in de mand zouden zitten dan gebruikelijk op deze concoursen. Voor onze hoofdrol 
speler van deze reportage was het een van de redenen om toch mee te doen op deze vlucht. Piet had 
bijna alles op Perpignan gespeeld en nu vakantie plannen maar mede op aan raden van duiven vriend 
Marien Orges werden er toch een twaalftal duiven gezet. Het waren voornamelijk duiven die op Agen 
gespeeld waren, zo ook de overwinnaar die hierop binnen de 1 op 10 prijs vloog. De NL18-1068879 
(na zijn overwinning “Black Warrior”  genaamd)  heeft het kopvliegen niet van een vreemde want in 
zijn afstamming zien we de “Zwarte As” een topvlieger en kweker met veel Steketee en van 
Dommelen bloed in zijn aderen. En o.a. vader van “New Ace”en deze won vorig jaar zowel van 
Perpignan als St Vincent ZLU de eerste van het Samenspel Zuid Hollandse Eilanden. De moeder is een 
dochter van “Euro Marseille” van Daan Besseling en die won de 2e nat Marseille en was de enige duif 
die op de dag van lossing thuis kwam. In haar afstamming zien we ook de 1e nat Perpignan van H&P 
Brockamp. Als jonge duif heeft “Black Warrior” Quivrain via de Nishoek gehad en omdat deze vlucht 
niet echt goed velopen was werden de jongen dat jaar niet meer gespeeld.  Piet heeft in 2019 zijn 
jaarlingen opgeleerd op de dagfond en als afsluiter kregen zij Bergerac. Vorige jaren wilde Piet zijn 
jaarlingen nog weleens spelen op Cahors en of Narbonne maar gelet op de klimaatveranderingen is 
hij nu de mening toegedaan dat je beter maar wat zuiniger op je duiven kunt zijn. I.v.m. de Corona 
perikelen hadden veel liefhebbers de voorbereiding aangepast. Piet behoefde geen aanpassing te 
doen want Piet kweekt niet uit zijn vliegers en koppelt dus nooit vroeg zo ook dit seizoen. De beste 
resultaten boekte Piet de laatste jaren dan ook op de laatste vluchten. De meeste ZLU bokalen 
werden dan ook op Narbonne gewonnen. Omdat het hok van Piet vrij duister is wordt er niet 
verduisterd, wel wordt er vanaf de langste dag bijgelicht. Bij het inkorven voor Narbonne hadden de 
meeste duiven van Piet twee pennen gestoten. De eerste en vijfde getekende hadden beide vijf 
pennen gestoten en deze ontbreken beiden nog op het hok. Zo zie je maar dat de pennenstand wel 
degelijk van invloed is op de prestaties van onze gevleugelde vrienden.  Het was weer gezellig melken 
in Oude Tonge. Als afsluiter vroeg ik aan Piet of hij nog iets kwijt wilde en hierop gaf Piet als 
antwoord ja kun jij mij uitleggen hoe het nu zit met de neutralisatie tijden. Ik begrijp er niets van en 
kan mijn Belgische vrienden niet uitleggen hoe het zit. Het wordt tijd dat hierover internationaal 
afspraken gemaakt worden zodat we een eenduidig beleid op dit gebied krijgen. Piet bedankt voor 
de gastvrijheid en namens de leden van de Fondclub nogmaals gefeliciteerd. 
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