Voorwoord SNZH St. Vincent NPO.
Eindelijk konden de grote fond liefhebbers hun hart weer
ophalen. Vanaf half juni staan de fondvluchten op de
kalender en na een dag uitstel konden de manden om
14.15 uur in St. Vincent open. Waren er in het
voorseizoen veel vluchten met oostenwind en warme
perioden, nu moesten we het doen met wisselende
bewolking en een wind uit de westhoek. 424 deelnemers
brachten 2484 duiven bijeen voor de klassieker.
Kees Klink, den Bommel.
Zondagmorgen vroeg was de vrouw van Kees al wakker,
maar Kees vond 5 uur vroeg zat en bleef nog lekker even
in bed liggen. Tegen vijf uur toch maar opgestaan en na
te zijn opgefrist en het theewater te hebben opgezet de
deur van de poort van slot gedaan. Toen een blik richting
het hok en daar zat een duif!
De NL15-1673622 was al een stuk eerder in de nacht thuis gekomen, getuige de diverse hoopjes
poep in de spoetnik. Nu werd ze om 05.09.56 geregistreerd, maar hoe laat ze thuis was zal men nooit
te weten komen! Deze bonte duivin won vorig seizoen prijs op de ochtendlossing van de sector en
was ’s avonds thuis. Haar ouders zijn duiven van Jan Polder. Haar vader won de 1e prijs van Agen op
Flakkee en haar moeder is opgehaald door de roofvogel. Beide duiven waren jong al tegen elkaar aan
gelopen en Kees vond het de moeite waard om de jongen van deze twee duiven te ringen. De duiven
worden op nest gespeeld en met totaal 18 koppels ( oude en jaarlingen) valt Kees zeker niet in de
categorie “grote liefhebbers”. Ook komt hier nog bij dat de roofvogel, door Kees consequent de rover
genoemd, regelmatig een duif ophaalt of met veel geluk alleen maar beschadigd. Hij verliest er meer
aan de roofvogel dan op de vluchten.
Nu wint “Lucky”, zoals zijn vrouw de duivin noemde, de eerste nationaal van ruim 12.500 duiven die
door 4 sectoren ingekorfd werden en natuurlijk de 1e prijs in het SNZH. De duiven worden goed
ingespeeld en krijgen een weekend rust voordat ze ingekorfd worden. De kwaliteit moet het bij Kees
doen, want hij hanteert een strenge selectienorm en houdt geen twijfelaars aan en zelfs dan weet je
het nog niet zeker. Buiten de eerste prijs haalde Kees 3 prijzen van de vier ingekorfde duiven en om
16.00 uur was de laatste ook thuis. Een prima resultaat.
Van harte gefeliciteerd namens SNZH.
Verder vielen de volgende liefhebbers op:
R. Willemsen uit Muiden behaalde 50% prijs en zijn 1e en 2e getekende bij de 1e honderd.
Andre Fortuin behaalde 6 prijzen van 7 ingekorfde en om 12.19 uur had hij die 6 op 1000 kilometer in
de klok zitten! Leen Stout , Groot-Ammers behaalde 5 prijzen van 7 duiven, Ad Pegels, Numansdorp 5
mee en 4 prijzen en de Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 6 mee en 5 prijzen.
Het concours was na de middag in het midden van ons samenspel gebeurd, dus kunnen we spreken
van een vlot verloop.
A.s weekend staat Bordeaux op het programma. Het fondseizoen is gestart. Succes allemaal.
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