Dax 6 juli 2018.
Vrijdagmorgen 6 juli werd internationaal Barcelona uitgesteld wegens mindere
weerscondities in het oosten van Frankrijk. Het
nationale concours vanuit Dax had hier geen
hinder van en de manden konden om13.30 uur
open. In het SNZH waren 1995 duiven bijeen
gebracht door 385 deelnemers. Zoals op vele
concoursen in dit seizoen zouden onze duiven
het ook op deze editie uit Dax niet voor niets
krijgen. De eerste melding in de sector werd
gedaan door A.P. Overwater. Hij zag zijn
NL15-1665289 na 985 kilometer landen om 11.19.48 uur en zij maakte een snelheid van 1068 mpm.
Niemand kon deze snelheid overtreffen en zo werd A.P overwinnaar van deze vlucht. Dat het een
zware vlucht was bleek wel uit het feit dat maar 7 duiven boven de 1000 mpm konden blijven!
De winnares is een laat jong van 2015. In 2016 werd ze meteen aan de tand gevoeld en na diverse
invliegvluchten gespeeld op de ochtendlossing van de sector. Hierop behaalde ze prijs. In het
voorjaar van 2017 liep ze tijdens het trainen in het voorseizoen een flinke blessure op en kon pas aan
het eind van dat seizoen op Perpignan gespeeld worden. Ook hierop werd prijs behaald en zij was
A.P. zijn derde duif. Dit seizoen werd ze op St. Vincent gespeeld en won ze de 223e in het SNZH. Nu
op Dax wint ze de eerste prijs en voor A.P. weer een hoofdprijs. Buiten de overwinning was er nog
een kopprijs voor A.P. met de 19e plaats.
De duivin heet na haar overwinning “Lady Turbo Dax”. Ze is gefokt uit het hart van de stam van A.P.
Via vaderskant is ze een kleindochter van de “Turbo Barcelona”. Deze Barcelona topper was al 2e
beste asduif over drie jaar en in 2018 was het weer A.P. zijn 3e duif op Barcelona!
De moeder is ook een winnares in groot verband en wel de “Night Lady”. Zij won, los vooruit, de
eerste prijs in de sector op Bordeaux.
“Lady Turbo Dax” werd in 2018 op dubbel weduwschap ingespeeld en ging iedere week de mand in.
De duiven die worden ingekorfd op een fondvlucht, krijgen de woensdag voorafgaande aan het
inkorven op maandag of dinsdag een lapvluchtje vanuit Kappelle in Zeeland. Dit komt voort uit het
feit dat A.P. en zijn vrouw sinds 7 weken de trotse opa en oma zijn geworden van een tweeling. Zijn
vrouw gaat iedere woensdag kijken bij de kleinkinderen en die wonen dus in Kappelle. De duiven
doen hier ongeveer een uur tot vijf kwartier over. Zo snijd het mes aan twee kanten, want de duiven
krijgen zo nog een mooi lapvluchtje. Voor de “Lady Turbo Dax” ruim voldoende om de eerste prijs op
Dax te winnen.
Gefeliciteerd namens bestuur SNZH.
Natuurlijk zijn er op deze vlucht weer uitblinkers:
Vooral de Zuid-Hollandse eilanden stonden vroeg en vaak op de uitslag.
Joh. Hokke, Mariska v/d Made, Gebr. Hagens, en J. Jongejan behaalden allen 50% prijs. A. Kerklaan
behaalde 5 prijzen van de 7 ingekorfde duiven en twee kopprijzen( 23 en 25) A. Besteman behaalde
zelfs 90% prijs met 10 duiven in de strijd, In dit Zuid-Hollandse geweld behaalde de Noord-Hollands
combinatie Vertelman en znn ook 50% prijs met 14 duiven mee en twee vroege prijzen.
De volgende opdracht voor de duiven is de ochtendlossing vanuit Agen.
Allen weer succes.

Arco van Vliet

