Bergerac 2 augustus 2019.
Met Bergerac zijn we al weer toe aan het laatste
overnachtconcours in de sector 2 van het
seizoen 2019. Sommige zullen er naar snakken
en voor anderen hadden er nog wel één of
enkele vluchten achteraan gekund. Op de
geplande vrijdagmiddag om 13.30 uur konden
de duiven worden gelost in Bergerac. Met een
voornamelijk noordwesten wind en uitstervende
buien in de Benelux konden de 4545 duiven, die
door 431 deelnemers waren ingekorfd, aan de reis naar huis beginnen.
Door een storing in het meldprogramma was niet meteen duidelijk wie en waar de vroege duiven
vielen, maar social-media heeft ook zijn voordelen en op Facebook en diverse meldapps werd al snel
duidelijk dat de vroegste melding in de sector rond kwart voor acht was.
Adrie en Ineke van de Rhee zijn geen onbekenden in de duivensport. Vele titels werden op de
programmavluchten verdiend. De laatste jaren geniet de overnachtfond meer voorkeur en ook hier
werden al mooie resultaten neergezet. Zo werd de 1e en 10e nat. Pau gewonnen, hadden zij de beste
Marseilleduif over 3 seizoenen. Dit seizoen werd de 32e nat. Agen behaald en op de vorige
sectorvlucht vanuit Cahors werd met de 23e in het SNZH begonnen. De fondvluchten werden
gevlogen op naam van Ineke en ook nadat in 2018 de laatste programmaduiven zijn weggegaan blijft
dit zo. Ineke had zaterdagmorgen het ontbijt klaar en zag op Facebook dat er even over half 7 een
duif was geklokt in Zeeland. Adrie zei toen meteen dat ze op mochten schieten om een vroege
aankomst niet te missen. Bij thuiskomst van een vlucht staat er altijd een “verwenmix” klaar die
Adrie zelf samenstelt. Ook de duiven die thuis zijn krijgen hier wat van. Toen Ineke een duif voor het
hok zag lopen , vroeg ze of er 1 ontsnapt was. Nou, dat was niet het geval en dan moest dit wel een
duif van Bergerac zijn. De jaarling duivin NL18-1116115 “Little Puk” liet zich snel constateren en haar
tijd was 07.54.47. Op een afstand van 838km betekende dit een snelheid van 1290mpm.
In haar bloedlijn zien we de namen P. de Vogel en Jellema terug. Ze is een zomerjong van 2018. Adrie
had nogal wat zomer- en late jongen. Deze is hij in de winter en in het voorjaar veelvuldig af wezen
richten. Vanaf de eerste vlucht zijn ze met de afdeling mee geweest. Dit t/m Argenton van begin juli.
Ze werden op de deur gespeeld en hierna gekoppeld. Toch had de winnares geen partner, al zat ze
wel te lonken naar een doffer. Het zal toch wel de nodige motivatie geweest zijn voor de
overwinning. Gefeliciteerd namens bestuur SNZH!
Op deze laatste vlucht behaalden de volgende liefhebbers een vroeg duif en een fraai
prijspercentage. Diverse liefhebbers met 50% prijs:
A. van het Hoofd, Pernis
Leen Stout , Groot-Ammers
Fam. Toom, Alblasserdam
J. Hommes en zonen, Akersloot
J. Bakhuizen, Honselersdijk
Nog betere scores hadden:
Mariska v/d Made, Achthuizen 9 mee/ 5 prijzen
K. Lof, Amsterdam 7 mee/ 4 prijzen, R. Dijkshoorn 2 mee en 100% prijs.
De uitsmijter is op deze vlucht van C.K. Niesten. Met zijn NL17-624 behaald hij de 4e prijs nadat hij op
Bordeaux( 22-6) ook al top 10 had gespeeld met deze crack! En dat met 1 duif mee! Grote klasse.
Arco van Vliet

