Vanwege wat laag hangende bewolking
moest er gewacht worden met lossen tot
8.00 uur. Omstreeks dat tijdstip was het
weer een stuk beter, want de lucht was
toen helder en er stond een zwak
Noord-Oosten windje.
De temperatuur was toen nog aangenaam
, maar zou in de loop van de dag oplopen
naar tropische waarden. De wind draaide
gaande weg de dag naar oost en nam in
kracht behoorlijk toe. Het werd dus een
stevige dobber voor de duiven.
In Frankrijk en België kwamen er s’avonds op een afstand van tussen de 7 en 8 honderd
kilometer al een deel duiven thuis,
maar hier moesten we geduld hebben tot de andere morgen.
De eerste duif in Nederland viel om kwart voor 6 in Limburg,
maar de eerste in het werkgebied van het Samenspel Noord en Zuid Holland melde zich om
5 voor zes in Strijen bij Ad Fortuin.
Bij Ad verscheen er een duif om even over 6 en toen zij over de antenne liep noteerde zij
06.05.50.
Het was de duivin met het ringnummer 17-1262008, een jaarling dus.
Zij veroverde met deze prestatie de eerste prijs in het Samenspel Noord en Zuid Holland,
maar ook de 1e nationaal jaarlingen.
Zij deed dit door met een snelheid van 962 mpm de afstand van 911 km af te leggen.
Zij was als 42e getekende van de 47 duiven mee gegeven door Ad.
Ze is zoals alle duiven van Ad van origine van het soort van Batenburg.
Ad is zo’n beetje een satelliet hok van de mannen uit Klaaswaal.
Ondanks dat het zo’n zware vlucht is geworden heeft Ad ze toch heel goed gepakt.
Hij draaide niet alleen om 6.05 maar verder ook om 8.25, 8.43, 8.58 en 9.08 enz. enz.
Hij had er om 11.45 15 van de 47 in de klok.
Nou om die tijd waren er nog heel wat liefhebbers die nog in de lucht stonden te kijken.
Ad: namens alle deelnemers van het Samenspel Noord en Zuid Holland, Van harte
gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
We gaan je op de feestavond hiervoor eens netjes in de bloemetjes zetten.
Dus tot dan.
John van Klink

