
B. de Koning winnaar van Marseille tegen 283 duiven. 

Na een dag vertraging werden de duiven op zondagmorgen gelost. Vanwege de 

aangegeven WZW wind kon men er van uitgaan dat aan de kust geen vroege duiven 

gepakt zouden gaan worden. En als je de meldingslijst van de ZLU bekijkt zie je ze dan 

ook zo met een boog naar het westen toekomen. De weduwnaar 08-14529942 van 

Barend de Koning maakte er echter een klein boogje van en meldde zich om 07.54 uur in 

Hoek v. Holland. Hij kwam uit een onverwachte hoek (kon haast niet anders) 

aangevlogen en na één rondje streek hij neer op de plank. Zijn baas hiermee de 

overwinning in afd. 12 bezorgend. Op een afstand van 995,089 km maakt dit een 

gem.snelheid van 933,479 mpm. Op de ZLU meldingslijst is dit een voorlopige 52e plaats. 

De doffer komt uit de lijn van de Kuyper uit Neer duiven, gekregen van zijn vriend, de 

veel te vroeg overleden Peter van Raamsdonk. Vorig jaar speelde deze doffer een 8e 

plaats van Marseille in het inkorfcentrum en was toen de derde aankomende duif van 

Barend. Dit jaar was hij meegeweest naar Cahors ochtendlossing maar mistte toen zijn 

prijs. Een reden vertelde Barend waarom de doffer niet als eerst getekende op de lijst 

stond maar als vierde de mand inging. De tweede aankomende duif speelt nog de 5e prijs 

in het centrum.  

 

De duiven bij Barend zijn gewend vooruit te vliegen gezien de resultaten die reeds 

geboekt zijn. Vorige week op Tarbes de eerste in het NIC. In het verleden (nog niet 

zolang) een 1è in de sector op Tarbes en een 2e op Perpignan ZLU en dan de vele 

overwinningen in het NIC met evenzovele vroege prijzen op de diverse uitslag lijsten. 

Voor een gemiddelde liefhebber zitten er best veel duiven bij Barend, maar als je aan alle 

fondvluchten deel wil nemen met rond de 10 duiven dan heb je voor 13 vluchten er veel 

nodig om met frisse duiven aan de start te komen. De duiven, zo’n 50 stuks, worden op 

tradioneel weduwschap gespeeld. Dit jaar hebben de weduwnaars geen jongen 

grootgebracht en tot nog toe bevalt dit goed want de rui vindt veel trager plaats dan in 

voorgaande jaren. De jongen worden in het eerste levensjaar een beetje ontzien en 

mondjesmaat afgericht. Laat ze maar lekker uitgroeien is het motto van Barend. En ook 

deze methode blijkt succesvol te zijn. Barend nogmaals gefeliciteerd. 

G.v.d.Ende 


