
Levi van der Weijden Internationaal winnaar Narbonne

Voor sommige liefhebbers heeft een bepaalde losplaats een mythische betekenis, voor de Fam.

van der Weijden uit Hoogkarspel is dat Narbonne.  Na 2009 en 2012 winnen zij opnieuw deze ZLU-

vlucht, maar dit keer is alles anders. Ook de Internationale en Nationale zege valt hen ten deel !

Winnen van meer dan 19.000 duiven en dan op zo’n afstand , dat moet wel een kick gegeven heb-

ben !

De winnende duivin heeft als vader een rechtstreekse duif van G. Veerman. Het is een duif uit het

inmiddels fameuze “Betuwe Koppel”. Duiven uit dit koppel drukken de laatste jaren regelmatig een

stempel op de Noord-Hollandse en daarmee ook de nationale concoursen. Met name de Gebr. Ja-

cobs, Nes a/d Amstel, R. Timmermans, Schellingwoude, Verweij-de Haan, Mijdrecht en de Gebr.

Hendriks, Zuiderwoude zijn zeer succesvol met nazaten uit dit koppel. De moeder is een duif recht-

streeks van Nico Volkens en is ingeteeld naar

het nog veel beroemdere “Bonte Koppel”

De winnares zat in de ploeg jaarlingen welke

als late jongen van het voorjaar zelf werden

opgeleerd. Daarna volgde wekelijks een inkor-

ving op het vitesse program, enkele midfond

vluchten en Souppes sur Loing (550km). Ver-

volgens werden de doffers van deze ploeg op

Cahors ochtendlossing gekorfd die achteraf

nog diezelfde dag door een zwalkende NPO

tot een middaglossing werd gemaakt. De dui-

vinnen gingen dat weekend naar Vierzon en

de bedoeling was om ze 2 weken later op Cha-

teauroux te korven maar die ging tot hun ver-

bazing niet door. Tussentijds werden ze

woensdags en zondags op Hank (plm 120km)

gespeeld. Na de afgelasting van Chateauroux

volgde de week daarop een midfond vlucht

van plm 380 km en nog 2 keer Hank.

Ze heeft zowel als jong en jaarling in het zelfde hok gezeten. Ergens eind april/begin mei nest scha-

len in het hok gezet en de boel zijn gang laten gaan. De eieren die voor die tijd her en der werden

gevonden werden direct weggeraapt. Een maand voor Cahors/Vierzon de boel opgeschoond en bij

terugkomst was de boel opnieuw weer schoon. Vier weken later volgde de inkorving voor

Narbonne met het inmiddels bekende succes.

De overige ereplaatsen waren voor Marlon Kok en Rob Timmermans.

De (Inter)nationale successen van Fondclubleden gaan onverminderd door !

Allen gefeliciteerd !

Zie ook de reportages van de ZLU (klik op ‘winnaar’) en PiPa 

Het Team-van der Weijden na de Internationale zege op

Narbonne


