
Hans Lindenberg wint nationaal Barcelona 2016 

 
 

Op zaterdag 2 juli 2016 om 11:15 uur werd het startsein gegeven voor de jaarlijkse 
klassieker vanuit de Catalaanse hoofdstad. Nationaal zijn 5.239 Nederlandse duiven 
ingekorfd door ruim 1.000 liefhebbers. In IFC Zeeland zijn door 50 liefhebbers in 
totaal 256 duiven geprepareerd voor de verste marathonvlucht van het jaar. 
 
In navolging van Pau en Agen is ook Barcelona uitgedraaid op een uitgestelde 
lossing. De weersvooruitzichten waren dusdanig dat lossen op vrijdag niet mogelijk 
was. Ook de vooruitzichten voor zaterdag waren verre van optimaal. Toch werd om 
11:15 uur besloten de duiven de vrijheid te geven. Vooral in het eerste deel van de 
thuisreis moeten onze gevleugelde vrienden gehinderd zijn door de 
weersomstandigheden. Een noordwestelijke wind en regenzones hebben ervoor 
gezorgd dat vele duiven uit de goede richting zijn geraakt . Een behoorlijk percentage 
van deze duiven heeft tot op heden helaas het thuishonk nog steeds niet bereikt. We 
kunnen wel zeggen dat Barcelona 2016 de boeken in kan gaan als een zeer zware 
dobber. Maar ook zeer zware dobbers kennen een winnaar. 
 
De verwachtingen voor het ZLU-seizoen 2016 bij Hans en John Lindenberg waren 
vooraf hooggespannen. In 2015 is Hans met pensioen gegaan en dat betekent dat 
vanaf dat moment veel meer tijd aan de duiven besteed kan worden. De duiven 
worden op nest gespeeld en in tegenstelling tot de voorgaande jaren is besloten om 
in 2016 ook intensief met duivinnen te gaan spelen. Voor Barcelona 2016 is een klein 
groepje van 3 duiven in de mand gedaan.  
 
Zondagochtend rond 9 uur wordt Hans gebeld door een bevriende Belgische 
liefhebber met de mededeling dat de eerste Belgische duif is gemeld. Op de kortere 
afstanden waren inmiddels ook een Franse duif en een Duitse duif (de latere 
Internationale winnaar) gemeld. Na nog wat heen en weer gepraat te hebben wordt 
de telefoon neergelegd. Enkele seconden later valt uit het niets de 12-1685658 op de 
plank.  



Na een ferme sprint (er wordt nog handmatig geklokt) zitten de gummi’s om 09:14:26 
uur in de klok. Zoon John is op dat moment nog niet aanwezig omdat hij de duiven 
voor Sint Vincent van de week erna aan het lappen is en op dat tijdstip eigenlijk nog 
geen duiven verwacht had. 
 
Het blijkt de eerst gemelde duif van Nederland te zijn en de dag die heel normaal 
begon blijkt ineens een heel aparte wending gekregen te hebben. Het lijkt vervolgens 
een eeuwigheid te duren voordat op de meldsite van de ZLU een tweede duif gemeld 
wordt en dan begint het besef stilaan te komen dat dit wel eens iets heel speciaals 
kan gaan worden. Enige tijd later blijkt dat de nationale overwinning een feit is en dan 
breekt de gekte pas echt los. De telefoon staat niet meer stil en er worden 
fotoreportages en een filmpje gemaakt. Geweldig om dit een keer mee te maken 
natuurlijk. Uiteindelijk wordt om 22:22 uur nog een tweede Barcelona-ganger 
gedraaid en met twee van de drie duiven in de prijzen kan teruggezien worden op 
een onvergetelijke editie. 
 

 
 
De duif die dit alles klaargespeeld heeft is een 4-jarige donker kras doffer en hij heeft 
na dit kunststukje de toepasselijke naam “De Barcelona” gekregen. Hij werd 
ingekorfd op een jong van een dag of tien. Zijn vader is een duif van Muller-origine 
die eigendom was van Joop van de Vrede. Deze doffer hebben Hans en John 
jarenlang te leen gehad en hieruit zijn diverse goede duiven gekweekt. Zijn moeder 
hebben Hans en John zelf gekweekt en zij komt voort uit duiven van Flip Steketee. In 
2013 vloog “De Barcelona” als jaarling een nette prijs van Bordeaux en in 2015 vloog 
hij prijs van Perpignan. In 2014  kwam hij gewond thuis van een invliegvlucht en was 
dat jaar niet op tijd hersteld om op de ZLU-vluchten gespeeld te worden. In 2016 was 
hij kennelijk aan zijn klapstuk toe om vervolgens de hele nationale fondelite zijn 
hielen te laten zien.  



Nationaal ruim een uur los vooruit (in het IFC bijna 4 uur!) terwijl - gezien de 
westelijke wind op de thuisreis - de vroege duiven eigenlijk aan de oostkant van 
Nederland verwacht werden. Het is een enorme prestatie van deze klasbak. 
Internationaal wordt hij uiteindelijk op de 4e plek afgevlagd.  
 

 



 
Na de nationale overwinning vorig jaar op Agen jaarlingen van Lieven van Belzen, is 
2016 dus het jaar van de nationale overwinning van Hans en John Lindenberg op 
Barcelona.  
 
Dit roept natuurlijk de vraag op welke IFC-speler in 2017 een nationale overwinning 
op zijn palmares zal kunnen bijschrijven. Goed voorbeeld doet immers volgen en het 
zou mooi zijn als we hiervan in het IFC een jaarlijkse gewoonte kunnen gaan maken. 
Wie volgt? 
 
 
IFC Zeeland. 
J. Lindenberg 


