
Wim Muller, el hombre de Barcelona, zegeviert opnieuw op Barcelona 

 
 

Na een dag uitstel vanwege onweer in Frankrijk en vanaf een nieuwe losplaats, ca. 34 
km. landinwaarts werd zaterdagmorgen 7 juli 2018 om 09.00 uur het startsein gegeven 
voor de terugreis van 242 duiven die door 49 deelnemers waren ingemand voor de vlucht 
der vluchten, Barcelona, bij IFC Zeeland. 14 Duiven en 3 liefhebbers meer dan in 2017. 
Na een loodzware Barcelona in 2017 kregen de duiven ook 2018 onderweg weer te 
kampen met zware omstandigheden, een harde tegenwind en hoge temperaturen. 
Omstandigheden die ook dit jaar weer bevestigen dat de vlucht Barcelona een vlucht is 
voor echte specialisten. Wim Muller, na zijn schitterende prestatie in 2017 was voor 2018 
de gedoodverfde favoriet op Barcelona. Bij de Mullers (naast Wim mogen we ook de 
inbreng van zijn vrouw Rina en hun twee zonen niet vergeten) draait alles om duiven en 
eigenlijk maar met één doel toeslaan op de klassieker Barcelona. De druk om te 
presteren op deze vlucht is dan ook enorm. 86 Strijders had de familie in koers, niettemin 
moet iedere duif zelf zijn prestatie leveren en dus afrekenen met de elementen en hun 
tegenstanders. Jaarlijks worden er een aantal duiven uit de vliegploeg verkocht, meestal 
naar het Verre Oosten, en dat betekent dus ook dat er ieder jaar weer een groot aantal 
nieuwelingen deel uit maken van de Barcelonaploeg. 
 
Zondagmorgen begint de Barcelonakoorts snel verder op de te lopen in huize Muller. De 
eerste melding kwam uiteraard uit Frankrijk waar Guirado Ludovic uit Sain Nicolas 
D'aliermont  om 08.39 uur op bijna 943 km. de spits af beet, goed voor een snelheid van 
900 m/m. De eerste melding uit België kwam van De Smeyter-Restiaen welke op 09.49 
hun eerste duif op de plank zagen vallen, goed voor een snelheid van 935 m/m. Het 
geduld van de Nederlandse liefhebbers wordt dan nog even op de proef gesteld. Om 
13.03 is het dan zo ver ook de eerste Nederlandse duif is gemeld bij Jacky de Bruine in 



Nieuwerkerk, goed voor een snelheid van 978 m/m en blijkt later ook goed voor de 
overwinning. En dan wordt het speuren in de lucht waar blijft de eerste Mullerduif.  
Ja daar hebben we er één, om 14.24 laat de 3 jarige blauwe duivin 15-1752651 Chica 
Azul “M” de klok piepen. Bij I.F.C. Zeeland (242 duiven) goed voor de overwinning en 
nationaal goed voor plaats 19 van 3.912 duiven. Internationaal plaats 55 van 15.707 
duiven en plaats 24 internationaal bij de duivinnen (4.820).  
 

 
 
 
Voor de winnares was het de tweede Barcelona. In 2017 maakte zij deel uit van 12 
tweejarigen die niet verder waren geweest dan 400 km. en zo als uitprobeersel direct op 
Barcelona werden ingemand. Op de loodzware Barcelona van 2017 wisten er slecht 2 de 
thuisbasis weer te bereiken. Dat Chica Azul “M” over het juiste karakter beschikte wisten 
de Mullers dus wel, maar goed nog niets bewezen dus pas als 32e getekende de mand in 
op eitjes die op het punt van uitkomen stonden. Met de ervaring van 2017 op zak was dit 
genoeg motivatie om keurig op tijd naar huis te komen.  
 
Wim Muller pakte 21 prijzen bij I.F.C. Zeeland, met o.a. 3 duiven bij de eerste 10. 
Nationaal werden er 22 prijsduiven geklokt waarvan 11 stuks 1:10 en internationaal  
29 prijzen, waarvan 13 prijzen 1:10. 
 
In de afstamming van de winnares komen we weer het creme de la creme tegen van het 
Muller ras zoals de “Golden Breeder”, “De Genaaiden”, maar ook de “Dax” van  wijlen 
Flip Steketee uit Yerseke en de bekende “Orhan” van de Gebrs. Brugemann. Ik heb 
geprobeerd het aantal vaasje te tellen waar de duiven in de afstamming goed voor 
waren, ik ben echter de tel kwijtgeraakt.  



 
 
 
Overigens doen de Muller duiven het ook bij veel andere liwefhebers het uitstekend, zo 
zit in de afstamming van de Duitse winnaar op Barcelona ook langs twee zijden Muller 
bloed in de afstamming. 



 
 
 
 

  
 
 



Zoals bekend zullen de Mullers hun schitterende stekje aan het “Goese Sas” gaan 
verlaten. Aan het Goese Diep in Goes zal begin 2019 de bouw van hun nieuwe woning 
beginnen. Het seizoen 2019 zal het laatste zijn vanaf de huidige hokken. De in 2018 
geboren jonge duiven zijn verhuist naar zoon Andres, die op circa 200 meter afstand van 
de nieuwe locatie van Wim woont. Als het overwennen een beetje wil lukken kan Wim 
hopelijk in 2021 weer met een klein ploegje aan Barcelona deelnemen.  
Het gerucht dat een gekende Zeeuwse liefhebbers zijn huis, hokken en alle duiven had 
aangekocht verwees Wim direct naar het land der fabels.  
 
Aangezien adel verplicht zal ook in 2019 in huize Muller weer alles draaien rond de 
klassieker Barcelona. De concurrentie kan maar gewaarschuwd zijn. 
 
 
IFC Zeeland 
Jaap Bruggeman 
 
 
 


