Narbonne !
De kranten staan vol met sportgebeurtenissen. Of het nu voetbal, tennis of wielersport is,
pagina’s worden er over volgeschreven. De kranten publiceren alleen maar iets over de
duivensport als een vlucht slecht is verlopen. “Nederlandse duivenmelkers de dupe” stond
vandaag met grote en vette letters boven het artikel. Duivendrama in het Franse Narbonne treft
ook zeshonderd Nederlandse deelnemers die samen 6200 duiven mee hadden en waarvan pas
een derde terug is, ging het verder. Natuurlijk heeft Narbonne niet gelopen zoals men zou
willen maar wat verwacht men van een fond- vlucht? Op een afstand van bijna 900 kilometer
kunnen de duiven van alles tegenkomen. Zelden dat ze over het hele traject alles mee hebben.
Dat ze nu na 30 kilometer al in zwaar weer terecht zijn gekomen, ( zo gezegd wordt) dat zal
hun wel parten hebben gespeeld. Narbonne van 29 juli 2022 die krijgt aldus niet de
publieksprijs en dat vinden de fond-mannen niet prettig. De kleppers voor de vele kilometers
die kregen er nu eentje voor de neus die moeilijk was om te verteren . Maar het is toch immers
altijd zo dat de fond-duiven vele kilometers moeten vliegen onder omstandigheden die gewoon
zijn aan deze vluchten. Het is toch altijd zo dat ze flink moeten ploeteren en zwoegen tegen de
elementen wat moeder natuur voor hun in de aanbieding heeft. Het kan van alles zijn. Regen,
wind of onder een brandende koperen ploert hoog in de lucht. En deze marathonvliegers die
willen ten koste van alles naar huis. En liefst voor dat het donker wordt willen ze thuis zijn.
Helaas was dat nu niet het geval. De duiven die op vrijdagmorgen om 07.20 uur werden gelost
daarvan werd verwacht dat de eerste duiven in de late namiddag het spel aan de gang zouden
zetten. Maar niks hoor, dat gebeurde niet. Geen enkele duif van de 53 deelnemers bij de twee
ZLU-inzetlokalen in Beek en Gronsveld kreeg ’n duif thuis. Voor deze braken bange uren aan.
De melkers lagen die nacht niet rustig in bed. Het uitblijven van hun cracks verhinderde hun
om rustig te slapen. In het bed was het niet om uit te houden. Bij het gloren van de
zaterdagmorgen, de dageraad was nog nauwelijks aangebroken, waren de mannen die op deze
Narbonne duiven mee hadden paraat. Tergend langzaam kropen de wijzers van de klok naar
08.00 uur. Nog steeds niks! Iedereen die duiven mee had vroeg zich af wanneer dan toch
eindelijk eens hier of daar een duif van Narbonne terug zou komen. De spanning was om te
snijden. Met gekromde rug en met de kop in de nek stonden de melkers de lucht in te staren.
Het kan toch niet lang meer duren. Iedereen stond van de spanning te trillen. Het was
zenuwslopend. En dan opeens de opluchting. Weldra ging het rond dat in het lokaal te
Gronsveld om even voor 9.00 uur een duif was aangemeld. Eindelijk gaat het dan beginnen.
Een langzaam begin en ook een langzaam verloop. De 163 prijzen die er in de pot zaten die
waren pas op zondagmorgen om 10.36 uur verdiend. Toen waren inderdaad nog 252 duiven

onderweg waarvan er in de loop van de dag, en de dagen nadien, nog heel wat duiven hun
thuishaven bereikten. Het is immers een fond-vlucht! Van de 53 deelnemers hadden er 43
succes en dat is niet slecht! Natuurlijk is er sprake dat de duiven er te lang over deden. Maar
zijn er werkelijk zoveel achterblijvers? Als ik de uitslaglijst bekijk dan betwijfel ik dat. Want
de winnaar mevrouw Troisfontaine maakt er 4 van de 8, Thei Peters uit Elsoo 5 van de 7, Jos
Martens 9 van de 11, Jantje Driessen 8 van de 13. Er waren ook deelnemers die het natuurlijk
met minder moesten doen maar dan nog, fond-spelen kost immers veren. Hoe je het ook wendt
of keert. Maar het is pas een drama als alles sneuvelt!
Pie.

