
Agen ZLU.  
   
Wat werd ons geduld op de proef 
gesteld op deze vlucht.  
Er moest volgens schema op vrijdag 
gelost worden, maar dat liep even 
anders. Vrijdag uitgesteld, zaterdag 
uitgesteld, zondag uitgesteld, 
maandag weer uitgesteld.  
Uiteindelijk kon er op dinsdag om 7 
uur in de morgen dan toch eindelijk 
gelost worden.  
De duiven hadden toen maar liefst 8 
dagen in de mand gezeten.  
Hoe zou dit aflopen? 
   
De duiven werden gelost met open weer en een zwakke oosten wind.  
Gaande weg draaide de wind naar het westen. Het was dus nog maar de vraag of de duiven 
het voor donker gingen redden.  
Toen om een uur of 6 de eerste meldingen op de kortste afstand door kwamen, werd het 
toch nog spannend.  Het was even voor 8 uur s’avonds dat in Alblasserdam bij Gero Dijk 
plots een blauwe doffer lande.  
   
Het was de duif met het ringnummer 14-1049775 die als enige oude duif door Gero was 
ingekorfd.  De tijd die het systeem liet zien was 19.53.58.  
Na een afstand van 905 km was dit goed voor een snelheid van 1169 mpm  
In de overvlucht werd deze snelheid de uren daarna niet meer overtroffen, dus was het goed 
voor de overwinning in het Samenspel Noord en Zuid Holland.  
   
Maar dat niet alleen. Want net als vorige week op Pau is deze prestatie ook goed voor de 
nationale en internationale overwinning.  Wat een schitterend debuut, want het is de eerste 
keer dat Gero op de ZLU vluchten inkorfde.  En met een oude duif mee ook de eerste spelen 
is een geweldige prestatie.  
   
De doffer die dit prachtige kunst stukje uithaalde is een van origine een dagfond duif.  
Hij kom uit een duif van Kees Bosua maal een duivin van Arie Dijkstra.  
Twee namen die op nationaal gebied op de dagfond al heel veel topprestaties hebben 
geleverd.  
   
Nou Gero: Namens alle deelnemer aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van harte 
gefeliciteerd met deze schitterende prestatie.  Ik denk dat we in de toekomst nog wel meer 
van je gaan horen, want zo’n overwinning smaakt natuurlijk naar meer.  
Maar zeker is is dat we je voor deze prestatie gaan huldigen op onze feest middag/avond de 
3e zaterdag in Januari.  
Dus tot dan.  
   
John.   
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