
Hans Lindenberg wint goud en zilver op Narbonne 2016 

 
 
Het jaar 2016 zal zeker de boeken in gaan als het jaar van de uitgestelde lossingen. 
Ook op de vlucht Narbonne was het weer goed raak. Na twee dagen van uitstellen 
als gevolg van slechte weersvooruitzichten werd op zondag besloten de duiven te 
verplaatsen naar een meer westelijk gelegen losplaats (Bram). De grote boosdoener 
in dit verhaal luistert naar de naam “Tramontane”. Deze Tramontane (vanuit het 
Latijn: de overkant van de bergen) is een droge, koude en sterke wind die vanuit het 
noordwesten waait in de Franse regio Languedoc-Roussillon, de Spaanse regio Alt 
Emporda en op het eiland Minorca. Hij versnelt door het Venturi-effect (Wet van 
Bernoulli) tijdens zijn doorgang tussen de Pyreneeën en het zuiden van het Centraal 
Massief. Tot zover het meer educatieve gedeelte van dit stukje!  
 
Uiteindelijk werden zondagochtend om 10:40 uur de 5.042 Nederlandse duiven 
gelost, zodat deze vlucht eigenlijk het midden hield tussen een ochtendlossing en 
een middaglossing. In het IFC zijn in totaal 324 duiven (waarvan 85 jaarlingen) 
klaargemaakt voor deze reis door 58 liefhebbers. De eerste Nederlandse duif wordt 
op maandagochtend om 07:10 uur geklokt in het Limburgse Haelen. Het blijkt het 
begin te zijn van een moeizaam verlopen vlucht. Nationaal zijn op ongeveer gelijke 
afstand de prijzen ruim 9 uur later pas verdiend. Om iets voor de klok van 11 uur 
worden Hans en John Lindenberg opgeschrikt door twee duiven die bijna gelijktijdig 
op de plank vallen. Omdat handmatig wordt geklokt slaat de stress even toe maar 
uiteindelijk worden beide duiven om respectievelijk 10:58 uur en 10:59 uur geklokt. 
Het blijken de eerste twee gemelde duiven in het IFC te zijn en uiteindelijk blijken ze 
ruim 40 minuten voorsprong te hebben op de nummer 3 in de uitslag van Frans 



Janssens. Nationaal zijn ze goed voor de plaatsen 23 en 25 en dat betekent 2 
felbegeerde ZLU-vaasjes. Gezien het feit dat het merendeel van de vroege duiven 
aan de oostelijke kant van het land is gevallen, is dat een geweldige prestatie.  
 
De uiteindelijke winnaar van deze vlucht is een 2-jarige blauwbonte doffer (14-
1122097) en hij luistert na deze prestatie naar de naam “Bonte Bram”. Zijn vader is 
een Jellema-doffer (uit het bekende kweekkoppel “Orion x Mirna”) en zijn moeder is 
een duivin van Wim Wittebol uit Oosterwolde (een dochter van zijn superdoffer “De 
836”, een supervlieger die o.a. 3x op teletekst stond). 
 
De winnares van het zilver is een 5-jarige donkerkraswitpen  duivin (11-1812852) en 
ook zij komt voort uit een Jellema-Wittebol koppeling. Haar vader is een Jellema-
doffer (zoon van de Dirke, dus halfbroer 1e Internationaal Barcelona 2014) en haar 
moeder is een Wittebol-duivin (dochter van “De 954”, een superduivin met o.a. 3x 
teletekst). De opmerkelijke vliegcarrière van deze duivin verdient overigens wel even 
nadere aandacht. Het is een heel laat jong van 2011 en zoals gebruikelijk op het hok 
Lindenberg is ze als jonge duif niet opgeleerd. Omdat ze vervolgens uitgeleend is 
geweest en de jaren daarna niet/nauwelijks met duivinnen is gespeeld, is zij pas op 
4-jarige leeftijd opgeleerd en in dat  jaar niet verder gespeeld dan Orleans. Op 5 
jarige leeftijd dus voor het eerst gespeeld op de marathonvluchten met deze absolute 
kopprijs als resultaat. Een opmerkelijke prestatie! 
 

 
 
Bovenstaand een foto van de 1e en 2e prijs Narbonne IFC Zeeland 2016 (uit 
vertrouwelijke bron heb ik begrepen dat een jonge duif uit dit koppel beschikbaar 
wordt gesteld voor de bonnenverkoop van het IFC) 



 
De koppeling Jellema-Wittebol blijkt op het hok Lindenberg een succesvolle 
combinatie. In 2014 werd in het IFC Zeeland een 1e prijs gevlogen van Agen 
jaarlingen met “De Mooioger” (28e Nationaal). Zowel de winnaar van het goud 
(vaderskant) als de winnares van het zilver (moederskant) zijn halfbroer/halfzus van 
deze doffer. Daarnaast zijn uit deze koppeling de afgelopen jaren nog meerdere 
vroege duiven voortgekomen (o.a. 13e Nat. Perpignan 2012). 
 
Al met al is deze editie van Narbonne een wat traag verlopen vlucht geworden die 
met name voor de ingekorfde jaarlingen erg zwaar is gebleken. Laten we hopen dat 
de “Tramontane” zich volgend jaar even gedeisd zal houden als onze duiven ter 
plaatse zijn!   
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