
Pieter Goeree zegeviert op Narbonne jaarlingen 

 

Op vrijdagochtend 27 juli om 07:15 uur werden de manden geopend in Narbonne en 
konden onze duiven beginnen aan hun reis naar huis. Op de losplaats waren de 
omstandigheden goed en blies er een kalme zuid tot zuidwestenwind. Gaandeweg 
de vluchtlijn draaide de wind van noord naar oost doch bleef vrij zwak van kracht. De 
temperaturen stegen overdag boven de 30 graden en dit zorgde ervoor dat het 
wederom een zware vlucht zou worden. Slechts één duif wist op de dag van lossing 
haar thuishonk te bereiken en dat was bij Wim Kooreman in Kloosterzande. De 
tweede vliegdag werden onze duiven getrakteerd op veel regen wat bij thuiskomst 
van de duiven vaak goed zichtbaar was. In Nederland waren in totaal 3.082 duiven 
ingekorfd door 519 deelnemers, hetgeen fors minder was dan de voorgaande jaren. 
In verband met de zware weersvooruitzichten waren in het IFC Zeeland slechts 82 
jaarlingen ingekorfd door 18 deelnemers. Respect vooraf voor de duifjes die op reis 
waren gestuurd.  
 
Na zijn goede debuut op Agen had Pieter Goeree besloten om zijn jaarlingen ook 
nog mee te geven op Narbonne. In totaal had hij 31 duiven in de mand gedaan en 
om 09:23 uur kon hij bijna gelijktijdig twee van zijn duifjes verwelkomen, die in de 
uitslag de plaatsen 1 en 2 voor zich opeisten. Nationaal was dat goed voor de prijzen 
153 en 154 en met 11 van de 31 duiven in de prijzen (met alleen jaarlingen mee!) 
kan Pieter terugkijken op een zeer goed resultaat. Het krasduivinnetje de “362” wist 
een hokgenoot net te verslaan en zorgde ervoor dat Pieter op zijn tweede vlucht ooit 
bij het IFC al als vluchtwinnaar gekroond kon worden. Een prachtig debuutjaar dus! 
 
Pieter is een nieuwkomer in het IFC Zeeland maar met de duivensport had hij al 
enige ervaring. Toen hij in de jaren 90 nog woonachtig was in Ellewoutsdijk heeft hij 
eerder een tweetal jaren aldaar duiven gehad. De duiven verdwenen toen weer maar 
de interesse in de sport is altijd gebleven. Doordat hij inmiddels wat meer tijd heeft en 



via Chris Paauwe weer met de duivensport in contact is gekomen, heeft hij de hobby 
weer opgepakt. In 2017 heeft hij jonge duiven gekregen van Chris Paauwe om mee 
te starten en in hetzelfde jaar zijn er ook duiven gekomen van Wim Jeremiasse 
(soorten Bennie Homma en Gebr. Limburg) en Simon op ’t Hof.  
De duiven zijn in eerste instantie gehuisvest op de oude hokken van Thijs van 
Iwaarden in Kruiningen en vanaf deze locatie is in het jaar 2018 gevlogen met circa 
50 jaarlingen. Thijs heeft dus ook een rol gespeeld in het succes, vandaar dat hij op 
de bijgevoegde foto staat. De duiven hebben als jonge duif 2x Quievrain gehad en 
als jaarling zijn ze vanaf het begin wekelijks gespeeld op de vluchten. Voorafgaand 
aan Agen zijn ze nog meegeweest op de dagfondvlucht Issoudun. Er zijn dus 
voldoende invliegkilometers gemaakt. 
 
De winnares is een kras duivinnetje en zij is afkomstig van onze keizerkampioen van 
vorig jaar Chris Paauwe. De vader is een broer van “Giant Lady” (u weet wel dat 
superduivinnetje van Chris dat in zowel 2015 als 2016 met ruime voorsprong de 
vlucht Marseille won in het IFC Zeeland). De moeder is afkomstig van duiven van Ko 
van Dommelen. Je kunt dus wel zeggen dat het aan de afkomst niet heeft gelegen. 
  
 

 
 
Rechts op de foto de “362”, de winnares van Narbonne jaarlingen (1e in IFC Zeeland, 
153e nationaal). Links op de foto de “342”, welke de eerste duif van Pieter was van 
Agen jaarlingen (4e in IFC Zeeland, 78e nationaal). 
 



 
 
 

  



Inmiddels heeft Pieter een prachtig hok geplaatst op zijn eigen woonlocatie in 
Driewegen en aldaar gaat een nieuwe start gemaakt worden. De duiven die zich in 
het jaar 2018 hebben bewezen blijven behouden en vormen de basis voor de nieuwe 
stam. Op Agen jaarlingen korfde Pieter 42 duiven in en pakte 20 prijzen. Op 
Narbonne werden 31 duiven ingekorfd, resulterend in 11 prijzen. Dik 40% prijs in je 
debuutjaar, dan zit het met dat basismateriaal wel goed! Inmiddels zijn/worden ook 
nog duiven gehaald bij Herman Brinkman, Jan Grootoonk en Willem Mulderij. Duiven 
uit het hoge noorden dus. De komende jaren kunnen we dus nog wel wat verwachten 
daar in Driewegen. 
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