
Comb. Franse wint Narbonne met een jaarling en pakt de dubbel! 

De laatste vlucht van het memorabele seizoen 2020 werd Narbonne. In verband met 

de hittegolf werd besloten 2 dagen later in te manden en 1 dag later te lossen dan 

gepland. Op zaterdag 15 juli om 07.15 uur werd het peloton gelost onder goede 

weersomstandigheden en met een kalme wind in de rug. Halverwege Frankrijk 

draaide de wind naar NW en in Noord-Frankrijk kregen de duiven af te rekenen met 

regen en onweer, waardoor het voor de Zeeuwse duiven onmogelijk werd om ’s 

avonds nog door te komen. Door de liefhebbers van IFC Zeeland waren 285 duiven 

ingemand, waarvan 146 jaarlingen door 29 liefhebbers.  

Dennis was ’s morgens al vroeg op en zag een duif om 7 uur “met een noodgang” 

vanuit het westen aankomen. Het was de eerste melding en tevens een jaarling, 

zodat men de overwinning behaald op zowel het totale concours als bij de jaarlingen. 

Nationaal wordt dit uiteindelijk de 41e plaats en de eerste Zeeuw in de uitslag en ook 

de enigste bij de eerste 100.  

De combinatie had er 20 mee en draait de volgende prijzen: 

IFC Zeeland (285d): 1, 25, 30,32, 35, 41, 45, 49, 54, 60 en 71 (11 v/d 20) 

IFC Zeeland Jaarlingen (146d): 1, 10, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 32 en 36 (10 v/d 18) 

Internationaal werd de serie nog groter met 14 v/d 18 jaarlingen in de uitslag! 

 

Onderstaand een glunderende Dennis met een kampioentje in de hand.  

   



De winnares van de vlucht Narbonne is NL19-3901493, een kruisingsproduct van 

twee fond-matadors uit Nederland. De vader is een zuivere Muller uit de lijn “Power 

Boy” en “Max M” en de moeder is een zuivere Jellema uit de beste lijnen met onder 

meer “Evi”, “klein kweekstertje” en de “MG430”. Zie de stamboom verderop in deze 

reportage. Het is een prima gespierd en prachtig gebouwd duivinnetje, “waar je nog 

een keertje voor terug moet komen” aldus Dennis en dat zou best wel eens kunnen… 

Het is gespeeld op het nest, maar eigenlijk wel op een bijzondere manier op “stand” 

gebracht. Het was eerst gespeeld op Agen ZLU met als stand een jong van 8 dagen 

en kwam toen als 6e duif van het hok aan, goed voor 23e plaats bij IFC Zeeland 

(382d). Het jong werd vervangen door een paar stenen eieren en ze ging erop zitten. 

En zo zat ze dus bij inmanden voor Narbonne op 14 dagen broeden en blijkbaar 

voldoende motivatie om vroeg te arriveren. Door deze twee vroege prijzen wordt 

deze duivin ook de 2e asduif bij de IFC Zeeland achter een andere jaarling van Falco 

Schoemaker. 

Hoe is dit duifje verzorgd en voorbereid? 

Naast een vrij punctuele verzorging met de 

Premiummengelingen van Vanrobaeys aangevuld met 

Gerry-plus van Versele en minimaal 1 keer per dag 

poetsen en uitlaten is Dennis ook een systeem gaan 

volgen. Dit jaar is hij in contact gekomen met Gertjan 

Beute en heeft hij een aantal bijproducten gebruikt en ook 

getest voor hem: 

- LTW Kruidenelixer – voor Luchtwegen, 

Trainingsarbeid en Weerstand 

- Clean Balance – gebaseerd op kruiden/zuren voor 

ontsmetting bij thuiskomst  

- Test: extra ontsmettingsmiddel voor thuiskomst 

Bovenstaande methode is Dennis prima bevallen, want in voorgaande jaren is het 

hem wel eens overkomen dat de duiven iets meenamen uit de mand en meestal is 

daarna je seizoen voorbij aldus Dennis.  

In het voorjaar hebben de vliegduiven niet gekweekt, want met de Corona-perikelen 

kwam er misschien wel niets terecht van opleren en daarnaast zaten de hokken al 

vol met jaarlingen! Vervolgens zijn de duiven gescheiden en ingevlogen op 

trainingsvluchten. 

Als voorbereiding heeft deze duivin, net zoals de andere 

duiven, geen extreem zwaar programma gevlogen. Via een 

paar keer Quievrain, Noyon en tot slot 2 keer Sermaises 

(375 km) is ze ingemand voor Agen. Daarna nog een 

tussenvluchtje op Quievrain en toen naar Narbonne. Dus de 

theorie dat de duiven voor een fondvlucht minimaal 1500 

km of meer gevlogen dienen te hebben, kan hierbij ook 

naar de prullenmand…   



Daarnaast is Dennis zeer te spreken over de erkers voor zijn hok. Ze kunnen hierin 

lekker in bad en in de zon. En er is meer dan voldoende O2 (= zuurstof) aanwezig, 

dat zorgt voor droge koppen. 

 

Onderstaand één van de vlieghokken met daarvoor flinke erkers  

 

 

Van harte proficiat aan Dennis en Mattie Franse met het winnen van de dubbel vlucht 

Narbonne. Maar misschien nog wel een grotere proficiat met het overwinnen van een 

ernstige ziekte van Dennis, die hem ruim 1,5 jaar heeft geteisterd! 

 

Aldus opgetekend door, Marco Houtekamer 

 



 


