
Het ultieme succes voor Wim Muller op Barcelona 2019 

 

Voor het derde jaar op rij reis ik af naar het Goese Sas om verslag te doen van de 

winnaar op Barcelona Wim Muller, of misschien moet ik zeggen familie Muller, want 

de duivensport is hier een echte familiesport. De kaptein op deze stoomboot uit 

Spanje is echter onbetwist Wim Muller. De naam Muller is inmiddels over de hele 

wereld bekend en beroemd over de kwaliteit van de duiven die huizen op de hokken, 

taaie diesels die op hun best zijn bij zwaar weer. Het hele seizoen, eigenlijk het hele 

duivenleven, draait hier om de vlucht der vluchten: Barcelona. Het verslag over de 

winst op Barcelona in 2018 werd beëindigd met de zin: “Adel verplicht”. Nou dat is 

meer dan waar gemaakt in 2019. Winst bij IFC Zeeland, maar veel belangrijker nog 

de Nationale overwinning op Barcelona, internationaal goed voor plaats 6. 

Op vrijdag 5 juli 2019 werden de duiven van Barcelona om 09.50 uur gelost. 

Onderweg kregen  de duiven te maken met hoge temperaturen en een wind die van 

oost naar noordwest draaide. In Frankrijk viel logischerwijs de eerste duif om 10.02 

op 928 km. Duitsland opende om 10.54 uur en in België om 11.06 uur op 1083 km. 

bij de Gebrs. Rans, die zo zoals later blijkt ook met de internationale winst gaat 

lopen. Het grote rekenen voor Nederland begon. Voor de internationale winst zou je 

voor 14.00 uur moeten zitten in het Zeeuwse. De spanning steeg in huize Muller en 

zowaar om 14.17.30 uur liep de 6-jarige doffer 13-1289290 over de antenne, goed 

voor de eerste melding in Nederland en na een aantal spannende uren ook goed 

voor de nationale overwinning. 

  



 

De overwinnaar is een is een bewezen Barcelona-vlieger (4 internationale prijzen) en 

een geweldige duif in de hand, ik heb zelden zo’n zachte duif in handen gehad. Deze 

fantastische klepper werd als 17e op de lijst van 85 ingemand. Wim gaat zijn duiven 

voor Barcelona meestal ook nog een aantal keren zelf lappen, de ene keer houdt hij 

de westenlijn aan en de andere keer kiest hij vor een oostelijke lossingsplaats. Vaak 

is dit dan Brussel, waar op de duiven worden gelost het terrein van Technopolis. Aan 

deze lossingsplaats heeft de winnaar zijn naam te danken.  

De afstamming van de winnaar mag er ook wezen. Met illustere voorouders als “de 

Genaaiden” (zoon superkoppel “De Kraag x Super duivin”); “kleinzoon Orhan” en de 

“Dax” van wijlen Flip Steketee en de lijn van de “Crazy Boy” en wat verder in de lijn 

de grootheden “De Kraag”; “Golden Breeder” “moeder Lady Sarina” een afstamming 

om te zoenen. Doordat ik de laatste drie jaar bij de familie Muller op bezoek mocht 

om verslag uit te brengen van de winnaar op Barcelona bij IFC Zeeland was ik prima 

in de gelegenheid om de afstamming van deze Barcelona toppers eens te 

vergelijken. In de afstamming zien we dezelfde namen bij alle drie de winnaars 

verschijnen. Zo is de winnaar van 2017 Toreador “M” een ingeteelde achterkleinzoon 

van “de Genaaiden”. De winnaar van 2018 Chica Azul “M” is een achterkleindochter 

van zowel “de Genaaiden” als van de “Dax” en “kleinzoon Orhan”. De winnaar van 

2019 is wederom een achterkleinzoon van “de Genaaiden” en “kleinzoon Orhan” en 

een achter-achterkleindochter van de “Dax”. En om het succes helemaal compleet te 

maken de bekende “Orhan” van de Gebr. Brügemann heeft als moeder een inteelt 

kleindochter van het superkoppel (De Kraag x Super duivin). Trouwens ook bij de 

nationale winnaar van 2016 van Hans en John Lindenberg zien we de lijn van “Crazy 



Boy” terug in de afstamming. Toppers op Barcelona, geen wonder dat men van uit de 

hele wereld interesse heeft in de Muller-duiven uit deze lijnen. 

 

 

  



Het winnen van Barcelona is een lang gekoesterde wens van Wim Muller. Op mijn 

vraag of de duif nog aanwezig was werd dit bevestigd door Wim. Gezien de interesse 

naar deze duif verbaasde me dit wel, maar zo was de uitleg van Wim. Het hele 

duivenseizoen draait hier om Barcelona.  Mijn grote droom is altijd geweest om 

Barcelona te winnen. Nu mijn droom is uitgekomen ga ik die winnaar toch niet 

verkopen.  En gelijk heeft hij.  

 

Zoals bij de meest bekend gaan Wim en Rina hun huidige stekje aan het Goese Sas 

verlaten. In de zomer van 2020 zullen zijn hun nieuw te bouwen woning aan het 

Goese Meer betrekken. Het zal gek zijn aan het Goese Sas geen duiven meer te 

zien rondvliegen. Maar de woning en ook de hokken worden te groot en te belastend 

voor Wim en Rina. Het winnen van Barcelona is dan ook een geweldige afsluiting 

van deze locatie. Alhoewel…. waar de Mullers afgelopen zomer nog overtuigd waren 

dat dit de laatste Barcelona van de huidige locatie zou zijn is er een kleine kans dat 

de Muller duiven de eer van hun baas ook in 2020 op Barcelona gaan verdedigen. 

Het lijkt er namelijk op dat de nieuwbouw niet voor de bouwvakvakantie opgeleverd 

gaat worden en in dat geval wil Wim toch proberen nog met een klein ploegje aan 

Barcelona 2020 deel te nemen.  

Vanaf de nieuwe locatie aan het Goese Meer zal er met een aanzienlijk kleinere 

ploeg gespeeld gaan worden. Slechts een tien kweekkoppels gaan mee naar het 

nieuwe hok. Maar een vakman als Wim Muller zal ongetwijfeld al snel zijn neus weer 

aan het Barcelona-venster drukken. 
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