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Narbonne	  wederom	  een	  prooi	  voor	  T	  Burgers.	  Hiermee	  een	  dubbelslag	  daar	  hij	  eerder	  op	  de	  
dag	  de	  overwinning	  pakt	  op	  Cahors!	  
	  

	  
	  
Volgens	  de	  snelheden	  die	  de	  duiven	  vlogen	  op	  de	  kortere	  afstanden	  hadden	  we	  later	  op	  de	  
avond	  misschien	  ook	  wel	  een	  kansje.	  Het	  begon	  al	  te	  schemeren	  toen	  er	  plots	  3	  duiven	  
vielen.	  Eén	  ging	  vlot	  naar	  binnen.	  Het	  was	  onze	  1e	  getekende,	  08-‐2133866.	  
	  

	  1e	  Narbonne	  
	  
	  De	  2	  andere	  bleken	  vreemde	  duiven	  te	  zijn.	  Toen	  we,	  mijn	  broer	  Bernard	  en	  ik,	  de	  duif	  aan	  
het	  constateren	  waren,	  viel	  er	  nog	  een	  duif,	  een	  volle	  zus	  van	  de	  eerste.	  Wat	  een	  sensatie!	  
Overigens	  de	  3e	  duif	  die	  thuiskwam,	  de	  dag	  erop	  ’s	  morgens	  om	  6.35	  uur,	  was	  een	  volle	  
broer	  van	  deze	  2	  duivinnen.	  
	  



	  2e	  Narbonne	  
	  
De	  2	  duivinnen	  zijn	  volle	  zusjes	  van	  elkaar.	  60%	  zijn	  ze	  van	  het	  soort	  van	  de	  Gebrs.	  Kuijpers	  
uit	  Neer,	  40%	  zijn	  ze	  van	  het	  oude	  Burgerssoort	  van	  mijn	  vader	  en	  opa.	  
	  
De	  2	  duivinnen	  zijn	  dit	  jaar	  allebei	  naar	  St.	  Vincent	  geweest.	  Ze	  miste	  allebei.	  Degene	  die	  nu	  
het	  tweede	  (09-‐1964909)	  was,	  kwam	  toen	  half	  in	  de	  week	  totaal	  leeg	  gevlogen	  en	  zo	  scherp	  
als	  een	  mes	  thuis.	  Degene	  die	  het	  eerste	  was	  liep	  binnen	  in	  Winterswijk.	  Ook	  totaal	  leeg	  en	  
scherp	  als	  een	  mes.	  De	  bedoeling	  was	  om	  ze	  dit	  jaar	  niet	  meer	  te	  spelen.	  Maar	  ze	  knapten	  
wonderwel	  zeer	  goed	  op.	  Het	  weekend	  voor	  Narbonne	  heb	  ik	  ze	  nog	  meegegeven	  naar	  
Grimbergen.	  Toen	  dinsdag	  naar	  Narbonne,	  in	  een	  supervorm,	  bleek	  later.	  De	  2	  duivinnen	  zijn	  
ingekorfd	  op	  kleine	  jongen	  van	  ca.	  2	  dagen.	  Overigens	  spelen	  we	  alle	  duiven	  op	  nest.	  Ze	  
vliegen	  allen	  één	  keer	  per	  dag	  ongeveer	  1	  –	  1	  ½	  uur.	  	  
Het	  hele	  seizoen	  krijgen	  ze	  volle	  bak.	  Ik	  meng	  2	  mengelingen	  door	  elkaar.	  Geregeld	  vers	  grit	  
en	  bak	  allerhande.	  
	  
Het	  gevoel	  bij	  deze	  overwinning	  was,	  dat	  de	  spanning	  behoorlijk	  wordt	  opgevoerd	  wanneer	  
de	  eerste	  duiven	  in	  Nederland	  beginnen	  te	  vallen.	  Wanneer	  je	  dan	  2	  duiven	  praktisch	  gelijk	  
krijgt	  in	  de	  schemering,	  dan	  geeft	  dat	  je	  toch	  wel	  een	  heel	  apart	  gevoel.	  


