
Narbonne 
 

 
Voor de tweede keer dit seizoen mag ik 
een stukje schrijven over J. Doppenberg 
Jr. uit Voorthuizen. 
Deze goeie overnacht speler behaald 
wederom een mooie prestatie op de 
vlucht Narbonne. Na de vlucht 
Barcelona presteert hij het wederom om 
een 8e nationaal op Narbonne te vliegen. 
En als je Jan vraagt hoe doe je het dan 
zegt hij heel nuchter “geen idee gewoon 
een kwestie van goeie duiven hebben 
denk ik” Op Vrijdag 29 Juli om 07:20 
uur werden de duiven vanuit Narbonne 
gelost en begonnen aan hun lange reis 
naar huis. 
Voor de duiven van Jan was het een 
afstand van ruim 1024 km. 
Zaterdagochtend om 10:46 uur viel de 
eerste duif bij Jan op de klep, deze 
doffer uit 2019 de “038” is een 
nestdoffer die op 10 dagen eieren zat. 

Deze doffer had Jan al een aantal weken niet ingekorfd maar gewoon zelf stukjes weg 
gebracht. De meeste duiven bij Jan gaan 2x per jaar mee op een vlucht en dan moeten ze 
presteren want dan mogen ze blijven anders gaan ze weg. Jan maakt zijn hokken niet 
schoon, hij kuurt niet en laat de duiven zelf herstellen als ze iets onder de leden hebben, 
selecteren noemt hij dat ook wel, de goeie blijven over. Hij voert de duiven dagelijks 
volle bak en is niet langer dan anderhalf uur per dag met de duiven bezig. Of deze 
doffer als jaarling iets gepresteerd heeft kon ik niet meer terug vinden maar dat moet 
haast wel want anders was hij er niet meer geweest. Deze doffer is een kleinkind uit de 
3e asduif Barcelona X 5e nationaal St. Vincent. Dit weekend de laatste vlucht vertelde 
Jan mij, en daar had hij weer zijn beste duiven op ingekorfd dus ik zei al misschien hoor 
je mij na dit weekend weer voor een reportage van Perpignan. Want ja bij Jan weet je 
het nooit, kan zomaar gebeuren…….. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie en als we dit seizoen niks 
meer van Jan horen dat zal het volgend seizoen wel weer zijn… 
 
 
Mandy Boeve- de Greef. 
 


