Barcelona werd op vrijdagmorgen om 9.00 uur gelost.
De weersomstandigheden waren van dien aard, dat
het van te voren wel zeker was dat dit een van de
zwaarste Barcelona 's ooit zou worden. Net als met
Pau en Agen kregen de duiven te maken met
Noord-Oosten wind en hoge temperaturen. Alleen
de allerbeste duiven zijn bij deze omstandigheden in
staat om het thuis front zo snel mogelijk te bereiken.
Het werd op zaterdag al snel duidelijk dat het een
hele toer zou worden om voor de middag een duif
te draaien. Eindelijk om 13.02 kwam de eerste duif
in Nederland thuis in het Zeeuwse Nieuwerkerk
Dit op een afstand van 1150 km en met een snelheid
van onder de 900 mpm.
In Amstelveen ging vanaf toen de spanning stijgen op het hok van Gertjan Rigter,
want hij wist dat de duiven er goed voor stonden na de tweede nationaal Agen van het vorig
weekend. Toen vloog het bonte duivinnetje met het ringnummer 16-1416003 zichzelf naar
de 2e plek nationaal.
Toch was de verbazing nog groot toen Gertjan om even voor 3 uur plotseling riep “DAAR
KOMT ER EEN”.
Iedereen stond nog in de lucht te kijken met een blik van: Waar dan.......
Let maar op zei Gertjan: hij komt zo om die bomen heen.
Hij had hem al op ruim 2 km afstand aan zie komen.
En inderdaad als een streep schoot de duif om de bomen heen en direkt op het hok.
Ze ”want het bleek een duivin te zijn” verspeelde geen seconde en holde als het ware over
de antenne. Het systeem piepte en de klok gaf aan 14.50.46. Dit kan nooit een verkeerde
duif zijn, dacht Gertjan. En inderdaad, het was de duivin met het ringnummer 14-1801458
die de afstand van 1234 km had afgelegd met een snelheid van 881 mpm.
Toen bleek dat de eerste duif in de overvlucht pas na vieren viel was was duidelijk dat de
overwinning binnen was in het Samenspel Noord en Zuid Holland.
En wat later bleek was dat deze prestatie weer goed was voor de 2e nationaal.
Dus twee weken achtereen de tweede nationaal spelen, wie heeft dit ooit voor elkaar
gekregen.
En wat het allemaal nog mooier maakt, deze duif is van dezelfde lijn als de duivin van vorige
week. Ze komt uit een kruising van een duif van de Gebr. Jacobs x Hendriks Meijberg.
Uit dit koppel zijn al heel wat hele goede duiven geboren, en ook nu weer twee telgen op
het zelfde hok die zo goed presteren. Gertjan had er 17 mee, en draaide er 6 nationaal in de
uitslag.

Nou Gertjan namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte
gefeliciteerd met deze prestatie.
Op de feestavond gaan we er nog een keer bij stilstaan en je op een waardige manier
huldigen.
Dus tot dan.
John.

