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Kees Droog de sterkste op Narbonne  
Door Anke Ouwehand 

Terwijl Nederland langzaam begint te lijken op een Frans landschap met tropische temperaturen 

gaan de duiven om kwart over zeven van start in Narbonne. En zoals wel een beetje verwacht zou 

ook op deze vlucht de snelheid onder de 1000 meter blijven. Een lange zit voor zowel de liefhebbers 

als een lange reis voor de duiven, maar ook voor de meldposten was het weer even doorbijten. Om 

even over negen uur valt de eerste duif in Noord-Holland en het zou ook de snelste blijven:  

Kees Droog op een afstand van 1080 kilometer met snelheid van 969 meter. Het feestje werd 

compleet gemaakt door maar liefst drie duiven binnen de top 10 te spelen. 

Maar misschien wel de grote kers op de taart was de klassering 

Nationaal. De klasbak van Kees bezorgde hem de zilveren plak! Een 

geweldige prestatie op die afstand. Ook zijn 2e en 3e duif, goed voor 

een 4e en 9e in de Fondclub, pakken Nationaal ook in het snuitje van 

het concours met een 33e en 64e Nationaal.  

Dan over naar de winnaar, deze komt uit lijn van Fré de Boer. De 

winnaar komt uit de moeder van de ‘Gouden 10’. De stand van de 

nestdoffer is een verhaaltje apart. De doffer is terugkomen van een 

vlucht en is weer gaan zitten op de eieren, samen met zijn duivin. De 

eieren waren al koud en Kees heeft ongeveer 1 week voor inkorven 

een jong ondergeschoven. Wellicht is dit het extra zetje geweest voor 

deze topper? Wie het weet mag het zeggen.  

De winnaar en zijn ploeggenoten zijn eerder dit seizoen mee geweest op Agen. Toen was het zijn 

derde duif. Vervolgens heeft Kees de ploeg opgesplitst voor Narbonne en Perpignan. Voor Narbonne 

heeft de ploeg nog een paar lapvluchten gehad. Zo zijn ze één keer mee geweest met Edam, op 

zondagmorgen en heeft Kees ze zelf nog een tweetal keren gelapt vanuit zijn vaste stekkie 

Purmerend. 

Over het voersysteem kunnen we kort zijn: Is nog steeds hetzelfde. De duiven krijgen dus het hele 

jaar door Mariman en volle bak.  

Ondertussen is de opleiding van de nieuwe generatie ook begonnen. Inmiddels hebben zij 

Purmerend gehad en gaan volgende week mee met de vluchten van Fondclub/Zaanstreek-Noord. De 

latere ploeg, die net uitfladderen in Andijk, gaan straks mee met de taartvluchten van Soest.  

Tot slot wil Kees graag iedereen bedanken voor de leuke reacties en alle felicitaties! En daar komt 

nog een felicitatie bij : Kees van harte gefeliciteerd met deze super prestatie! 
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Dan volgt de rest van het podium: De 2e plaats is voor Ysbr. Kaptein die Nationaal goed is voor een 9e 

plaats. De 3e plaats is voor Fred Kramer en Cees Ouwehand die Nationaal goed zijn voor een 13e 

plaats. 

Iedereen alvast heel veel succes op Perpignan! 

DE TOP 10 

1. 4. & 9. Kees Droog, Andijk 2. Ysbr. Kaptein, Akersloot 3. & 5. F.S. Kramer, Wormer 

6. J. Hommes & Zonen, Akersloot 7. R. Timmermans, Schellingwoude 8. G. Rigter, Amstelveen 

10. N. Tetteroo, Purmerend 


