
Sil van Vliet pakt met de overwinning op Narbonne zijn tweede zege in de 
fondclub. 

Na Barcelona nu ook de 1 ste prijs op Narbonne. Een prestatie van formaat die voor dit aanstormend 
talent die laat zien dat hij zich met de grote mannen kan meten. 

In het verslag van Barcelona heb ik al beschreven hoe Sil zijn duivensport beoefend en hoe zijn 
systeem er uit ziet.  

Narbonne 2022 gaat de boeken in als een vlucht waarover veel is gesproken, onverantwoorde 
lossing, veel aandacht in de media, veel duiven nog onderweg. Echter als de duiven gelost zijn, zijn ze 
onderweg en uiteindelijk is er een winnaar. De winnaar in onze fondclub is zoals de kop al aangeeft 
Sil van Vliet geworden, Sil had voor deze vlucht een mooi koppel van 35 stuks ingekorfd, hiervan 
vinden we er 17 terug in de uitslag. De duif die verantwoordelijk is voor deze overwinning is de 
jaarling 2021-1212928, van Agen dit jaar was hij laat in de avond om 22.34 thuis, dus toen al een hele 
dag in de lucht gehangen. Het was toen Sil zijn 25ste aankomende duif. Narbonne zoals gezegd een 
pittige vlucht, gelost vrijdag om 07.20 met een voornamelijk westelijke wind echter met veel 
onweerstoringen op de losplaats, De ‘’929’’ van Sil kon klaarblijkelijk hier het beste mee dealen en 
verraste zijn baas met een aankomst om 10.24 na een 1014 kilometers te hebben afgelegd. 

Bijkomend en mooi is dat Sil, na Agen, waarop hij al 2 vaasjes had verdiend nu een super 5e plek 
verdiend in de nationale uitslag van de ZLU en weer een kristallen vaas verdient. Voor velen een 
droom. 

Als aanvulling op het verslag van Barcelona nog even over het soort duiven wat Sil op de hokken 
heeft, voornamelijk zijn dit duiven van Ben v Kempen, welke, even opgezocht, in 2008 het Criterium 
de Azen won voor de ochtendlossingen. Dan weten u en ik wel dat de duiven van Sil dit ook prima 
aan kunnen. Ook een duif verkregen van Jan Lases heeft is een mooie aanvulling geweest op zijn 
bestand. Wat opvalt is dat Narbonne ook weer een vlucht is geworden waarbij de snelheid van de 
eerst aankomende duif onder de 1000 meter/min zit. 

Sil ook voor deze overwinning alsnog van harte gefeliciteerd. 

Aad Benschop.  

 



 


