Bergerac 28 juli 2018.
Bergerac werd in dit memorabele seizoen
2018 een variant op de voorgaande
overnachtvluchten in dit seizoen. Met het
inkorven werd er door de NPO nog melding
gemaakt van een eventuele ochtendlossing. Dit in verband met de voorspelde warme temperaturen.
In Nederland zou het op de dag van lossing
wel ruim 35 graden kunnen worden.
Op vrijdag lag er een regenfront over het
westen van België en Zeeland en de duiven
werden niet gelost. Zaterdag was het beter
en de wind was over de gehele vlieglijn
zuidwest! Er werden in het SNZH 2903 duiven door 375 deelnemers ingekorfd.
In plaats van bloedheet en noordoostenwind werd het dus een stuk koeler en een zuidwestenwind.
Er werd dus gerekend op nachtvliegers. Ook de winnaars van dit concours, de gekende gebroeders
Brugemann uit Assendelft hadden hier rekening mee gehouden. Jos krijgt een melding van een
eventuele aankomst op zijn telefoon. Hij werd om 05.00 uur wakker en keek meteen op zijn mobiel.
Geen melding. Ook de nationale meldlijst was leeg en even later dan een melding van een aankomst
op de mobiele telefoon. Vlug naar het hok en de NL17-1148635 zat daar dus al in. Deze jaarling
doffer wint de 1e prijs nationaal van alle sectoren.
De opleiding van de jaarlingen heeft bij Jos, Peter en Kees Brugemann geen vast patroon. Soms
worden deze op een ochtendlossing gespeeld en ook wel op een ochtend- en een middaglossing. Dit
zware seizoen werd niet zomaar alles de mand gestopt, maar het risico gespreid. Op de
middaglossing vanuit Bordeaux in juni werden een aantal jaarlingen getest en met succes. De duivin
van de overwinnaar was toen hun eerste duif met een fraaie 19e prijs in het SNZH, terwijl de Bergerac
winnaar zelf hun 3e duif was en de 128e prijs won. Op deze Bergerac hadden de broers 57 jaarlingen
ingekorfd. Om 05.08.28 liep “Jopeke”, zoals de winnaar heet, over de antenne en won in ons
samenspel ruim de eerste prijs. Hij werd ingekorfd op kleine jongen en bestaat voor 75% uit duiven
van hun eigen soort. In zijn stamboom komt de naam van “Orhan” wel 11 keer voor! De overige 25%
komt van Mike Peerenboom. Met deze overwinning werd zeker geen rekening gehouden, maar hij
wordt zeker gekoesterd. Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH.
Het viel niet mee om op deze vlucht vroege duiven en een fraaie serie te klokken. J.D van Egmond en
dtr uit Katwijk en H. de Jong uit Strijensas behaalden een 50% score. J. Trouwborst, Krimpen a/d
IJssel (14/8) en Borsboom-Steenvoort, Monster( 5/3) behaalden meer dan 50% prijs. Piet v/d Merwe
uit Dordrecht met 29 mee en 20 prijzen en Comb. v.d Hoeven/ Vis uit Maasdijk met 12 mee en 8
prijzen behaalden zeker ook een fraai resultaat.
Nog één vlucht voor wat het seizoen 2018 betreft. Iedereen weer succes.
Arco van Vliet

