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Ys Kaptein, Akersloot, nu winnaar van Narbonne  
 
Narbonne is voor de Noord-hollandse liefhebbers geen gemakkelijke vlucht geworden; een 
regenfront dat gedurende de nacht en ochtend over onze contreien trok en als het ware een 
gordijn vormde, was er verantwoordelijk voor dat er hier geen vroege duiven vielen; in Limburg 
was het concours s’avonds waarschijnlijk al gesloten en ook in Zuid-Holland vielen er die avond 
nog een tiental duiven. 
Maar als je vorm op het hok hebt, dan pak je altijd en overal. Dat geldt zeker voor Ysbrand 
Kaptein uit Akersloot die niet alleen de eerste duif in de Fondclub draaide maar er nog eens 3 in 
de toptien terugzag. Samen met Cees van der Laan rolde hij de rest op. 
Ys klokte zijn eerstgetekende duif, de 4-1908356, om 7.10 uur; op een afstand van 1055 km 
werd een snelheid van 1076 km behaald. Anderhalf uur later klokte hij zijn 2e duif en deze werd 
ook 2e in de Fondclub…. 
Voor Ys Kaptein was dit de 2e opeenvolgende zege in de Fondclub; vorige week won hij al op 
het Spaanse Urin. De winnares van deze week is een halfzusje van de Urin-winnaar, ze werd 
gespeeld op een jong van 3 dagen. Op Pau was deze duivin ook de beste van het hok. En vorig 
jaar haalde de duivin hetzelfde kunststukje uit op dezelfde PAU/Narbonne. Het is t.o.v. zijn 
concurrenten erg sportief van Ys om zijn beste duiven in te zetten op vluchten die niet meetelen 
voor de Fondclub. 
De 2e plaats was dus voor Cees van der Laan uit Castricum, die ook goed warm gedraaid is en 
datzelfde geldt eigenlijk voor de 3e prijswinnaar E&J van der Weijden uit Hoorn. 
Allen gefeliciteerd. 

 
Ysbrand Kaptein viert zijn dubbelslag op Narbonne 

 (zie ook www.Fondclubnh.nl) 

 


