
Henk Melis wint goud en zilver op Narbonne jaarlingen 2016 

 

In het IFC Zeeland hebben 24 liefhebbers het aangedurfd om in totaal 85 jaarlingen 
in te manden voor de vlucht Narbonne. Door de uitgestelde lossing en de lastige 
omstandigheden op de vluchtlijn, leek het vooraf een lastige opgave te gaan worden 
voor deze jaarlingen. Om kans te kunnen maken op de jaarlingencup is deelname 
echter een vereiste. 
 
De eerste Nederlandse duif wordt op maandagochtend om 07:10 uur geklokt in het 
Limburgse Haelen. Verrassend genoeg blijkt dit een jaarling te zijn. In het IFC is het 
wachten tot 12:35 uur voordat de eerste jaarling arriveert en wel bij Henk Melis in 
Zoutelande. Slechts acht minuten later arriveert de tweede jaarling in het IFC en dat 
is wederom bij Henk Melis! In de totaaluitslag tegen 324 duiven is dat goed voor een 
9e en 10e plek en gezien de zwaarte van de vlucht is dat zeer knap te noemen. De 
twee jaarlingen van Henk blijken de enige twee duiven in het jaarlingenconcours te 
zijn die een snelheid hoger dan 800 meter/minuut hebben gehaald. In de nationale 
uitslag zijn beide duiven respectievelijk de 42e en 51 duif.  
  



Dat de vlucht erg zwaar is geweest blijkt wel uit het feit dat exact 7 uur na het 
arriveren van de eerste duif het concours voor de jaarlingen in het IFC pas afgelopen 
is. Op dat moment hebben 12 van de 24 liefhebbers die ingemand hebben zelfs nog 
geen duif thuis.  Met 2 kopduiven en 3 van de 9 duiven in de prijzen is Narbonne 
voor Henk in ieder geval wel een succes geworden. 
 

 



 
De winnende duif met ringnummer 15-3505722 is een prachtige rode doffer met een 
stamboom waar de klasse vanaf druipt. Zijn vader is een Eijerkamp-duif en wel een 
zoon uit de Asterix x zijn eigen moeder. Deze Asterix was in 2004 3e nationale asduif  
zware fond met op zijn palmares o.a. 3e Nat. St. Vincent, 11e Nat. Brive, 25e Nat St. 
Vincent en 89e Nat. St. Vincent. De moeder is afkomstig van Aart Jan Maljaars en zij 
is een 50% Theelen-duif en een 50% Cas v.d. Graaff en zn.-duif. Ook aan deze zijde 
van de stamboom zien we veel enorm vroege prijzen terugkomen. Dat Henk met 
deze duif succes heeft lijkt gezien voornoemde stamboom bijna vanzelfsprekend. 
 

 
 
Henk Melis is een bekende naam in het duivenwereldje en dat is een gevolg van de 
geweldige prestaties die hij op zowel de dagfond als de overnachtfond met zijn 
duiven heeft geleverd. Zijn 666 is nationaal en internationaal een begrip geworden en 
in combinatie met Gerard van de Weijer zijn in het verleden al de nodige successen 
geboekt op de ZLU-vluchten. Gezien de prestaties van zijn jaarlingen op Narbonne 
ligt het voor de hand dat we in de komende jaren nog veel meer mooie dingen 
kunnen verwachten vanuit Zoutelande.    
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