
Narbonne oude: Paul Vangoidsenhoven 
 

Narbonne…  Een vlucht die we niet vlug zullen vergeten !  Door de 

onverantwoorde lossing kwam de duivensport spijtig genoeg weer op een 

negatieve manier in het daglicht.  Maar hoe zwaar een vlucht ook is, telkens 

hebben we ook een verdiende winnaar.  In ons lokaal werden 179 oude duiven 

ingekorfd voor deze vlucht. Met een voorsprong van meer dan één uur, ging 

Paul Vangoidsenhoven aan de haal met het goud. Provinciaal is dit goed voor 

de tweede plaats en nationaal wordt hiermee de 6de plaats weggekaapt. Wat 

een prachtprestatie!  Paul korfde twee van zijn oude weduwnaars in en wist ze 

allebei op de uitslag te plaatsen. 

Afscheid op een hoogtepunt 

Paul moeten we in ons lokaal niet meer voorstellen.  Iedereen weet 

ondertussen dat hij een geduchte tegenstander is.  Wie zich de seizoenen 2015 

en 2016 nog goed herinnert, weet dat Paul toen buitenaardse prestaties 

neerzette.  Maar liefst 8 maal wist hij zich binnen de top-100 nationaal te 

klasseren met zijn beperkte ploeg weduwnaars.  

Het jaar 2017 werd een zwarte bladzijde in de duivensportcarrière van Paul. Al 

de toppers die zorgden voor de top-100 nationale noteringen werden ingekorfd 

voor Barcelona. Dit was uiteraard een duizelingwekkende ploeg. De 

verwachtingen lagen zeer hoog.  Maar Barcelona zorgt echter vaak voor 

verrassingen.  En voor Paul waren deze desastreus. De volledige vliegploeg ging 

de mist in. Weken later keerden slechts een tweetal van deze toppers 

huiswaarts. De reden van deze ramp is nog steeds onbekend voor Paul. 

Dit betekende echter dat Paul terug vanaf nul moest gaan bouwen.  Met de 

enkele toppers die hij nog had, wist hij dat de kwaliteit deels nog aanwezig was. 

Maar om opnieuw zo een ploeg toppers te kweken, lijkt de berg op dat 

moment wel heel hoog.  Maar met de topprestatie op Narbonne staat Paul er 

helemaal weer!  “Zou ik nog een jaartje of drie verder doen, dan zou ik terug op 

niveau komen van die gouden jaren”, aldus Paul. Ja, u leest het goed!  Paul zet 

na deze prachtprestatie een punt achter zijn actieve duivenmelkerscarrière. Al 

geruime tijd wist hij dat dit zijn laatste vlucht zou worden. En eindigen met een 

overwinning is niet iedereen gegund. Waarom hangt Paul nu eigenlijk zijn 

stofjas aan de haak? Paul en zijn vrouwtje zijn sinds kort beiden op pensioen.  



Gedurende al die jaren heeft Paul zijn ding kunnen doen.  Dit was perfect 

mogelijk, daar zijn vrouwtje een drukke tandartspraktijk had.  Maar nu is het 

tijd om nog meer uit het leven te halen, samen met zijn lieftallig vrouwtje.  

De huidige toppers zijn allemaal verhuisd naar zijn nauwe vrienden. Zelf heeft 

hij nog een tiental jongen uit deze kleppers behouden.  Deze zullen niet 

gespeeld worden. Zij zullen er wel voor zorgen dat hij toch nog een beetje 

voeling behoudt met de duivensport. 

Ode aan Rob Nijs 

Bijna 15 jaar geleden kwam Paul in contact met Rob Nijs. De klik was er 

onmiddellijk. In 2008 kwamen de eerste duiven van Rob richting Boutersem.  

Onmiddellijk zorgde dit voor een ware boost.  “Ik heb bijna alles te danken aan 

Rob”, beaamt Paul. Ook op de kolonie van Leon Natens drukte Rob Nijs zijn 

stempel.  Ja… Als Rob de duivensport van hierboven kan volgen, zal er vaak een 

glimlach op zijn gezicht tevoorschijn komen bij het zien van de prestaties van 

Leon en Paul! 

 



De winnaar in beeld 

“Rooie Rob”, of de 2010939-20 zorgde voor dit mooie afscheidscadeau. Hij is 

een prachtige rode doffer, die het winnen niet van vreemden heeft. Zo won zijn 

vader zelf de 76e nat. Perpignan en was helemaal niet als een ééndagsvlieg te 

bestempelen. In deze topdoffer stroomt het bloed van de Rob Nijs-duiven. Dit 

geldt ook voor de moeder, die een dochter is van de 63e nationaal Barcelona. 

Unieke kans 

Zoals reeds aangegeven, zijn al de oude duiven reeds verhuisd naar vrienden.  

Maar Paul wil iedereen toch nog de kans geven om iets te kunnen bemachtigen 

uit de “Rooie Rob”. Zo zal hij voor de jaarlijkse bonnenverkoop van de Obrafo 

een kind schenken uit deze huidige topper. Wie zal deze unieke kans met beide 

handen grijpen? 

 

Tom Cartuyvels 


