St Vincent is de 4e vlucht van de 7 Z.L.U. vluchten per jaar.
Deze editie werd op 13 juli om 7 uur in de morgen bij mooi
weer gelost.
Tijdens de lossing was de wind ter plaatse zuid-west en het was
een graad of 18. Maar verder op de vluchtlijn draaide de wind al
snel naar noord-oost, en de temperatuur liep snel op naar
waarden boven de 25 graden. Het zou dus best weer een zware
vlucht gaan worden, net zoals alle vorige Z.L.U. vluchten dit jaar.
De eerste duiven in Frankrijk vielen rond half 7 en het zou dus
een dobber worden om in Nederland een duif voor donker thuis
te krijgen. Het duurde tot even over half 6 in de morgen eer de
eerste duif in Nederlands Limburg zich wist te melden.
Groot was de verbazing dus, toen er in het Zuid-Hollandse Noorden bij Vincent Vork een duif
op het hok lande.
Het was de doffer met het ringnummer 14-1083897 die als 4e getekende door Vincent was
ingekorfd.
Hij liep over de antenne en de klok gaf aan 6.06.29.
Dit moest wel een hele vroege duif zijn.
Hij had de 1051 km afgelegd met een snelheid van 1066 mpm
Al gauw werd duidelijk dat deze prestatie goed was voor de overwinning in het Samenspel
Noord en Zuid Holland,
maar ook werd al snel bekend dat het ook de snelste vogel van het hele nationale concours.
Weer een schitterende prestatie van Vincent, en deze keer is het de 1e nationaal Z.L.U. en
die had hij nog niet.
De duif werd ingekorfd op grote jongen en eieren en dit motiveerde de duif schijnbaar zo
goed dat hij deze prestatie wist te leveren.
De duif heeft vanaf nu de naam “TOMBA” gekregen.
Hij komt van vaders kant uit een duif van het soort van onze voorzitter Verweij-de Haan.
Van moeders kant komt hij uit een duif van Jaap van der Velden.
Uit dit koppel zijn al meerdere goede gekomen, want een zus van hem was bij Toon van Vliet
in 2016 duifkampioen van Fondclub de Glazen Stad.
Nou Vincent ik denk dat dit niet de laatste keer is dat je van je laat horen,
Maar voor deze schitterende prestatie gaan we je op de feestavond uitgebreid huldigen.
Dus tot de derde zaterdag in januari moet je daar nog even geduld voor hebben.
Voor nu namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland,
van harte gefeliciteerd met deze schitterende prestatie en tot dan,
John van Klink

