Libourne ( St. Vincent) 17 juni 2022.
De openingsklassieker 2022 was deze keer niet zoals gebruikelijk
vanuit St. Vincent, maar door het hi eprotocol vanuit Libourne. Dit
is ongeveer 150 km dichterbij huis en omdat in Frankrijk de
temperaturen rond de 40 graden werden voorspelt ( en de
voorspellingen kwamen uit), besloot de organisa e om de duiven
te lossen op vrijdagmorgen 7.15 uur. Hierover zal al jd discussie
blijven, maar we moeten er toch vanuit gaan dat er voor onze
duiven het beste jds p gekozen wordt. Misschien moet er van de
winter jdens een vergadering maar de woorden “ochtend” en
“middag” lossing vervangen worden door alleen marathonvlucht.
Dit gee de organiserende instan e meer ruimte.
Gelost werden de duiven dus in Libourne op vrijdagmorgen om 7.15 uur. Meteen konden de
lie ebbers gaan rekenen hoe laat de eerste zouden kunnen thuiskomen. De duiven hadden met de
warme omstandigheden te maken en dit gedurende de gehele route naar huis. In Strijen waren A.P.
Overwater en zijn vrouw aan het oppassen op de kleinkinderen. A.P. had net zijn duiven gevangen
voor de ingekorte midfond vlucht. Deze werden door iemand anders naar de club gebracht. Hij had bij
zijn blokhut in de schaduw een schommel opgehangen. Zo makkelijk kwam hij er niet vanaf en moest
de kleinkinderen natuurlijk duwen. Wel werden de meldingen op de kortere afstanden in de gaten
gehouden. Die waren er echter nog niet. Tijdens dit duwen werd hij gebeld door een Limburgse
kennis. Deze feliciteerde hem met zijn vroege melding van een duif. Verbaasd keek hij naar de klep en
zag daar zijn NL19-1629848 zi en. Deze was minder dan 30 seconden daarvoor geklokt en
automa sch doorgemeld. Het bleek de vroegste na onale melding te zijn en niet ook niet meer te
worden ingehaald door de overvlucht. Niet alleen de eerste prijs in het SNZH en de sector 2, maar de
eerste prijs van alle sectoren! De winnaar werd de NL19-848 “Turbo Hunter” genoemd. Met een
snelheid van 1167mpm wint hij de eerste van 2456 duiven in het SNZH en de eerste tegen 12.023
na onaal. De “Turbo Hunter” werd ingespeeld op het systeem Overwater. Dit betekend dat de
bakken half dicht staan, maar de doﬀers en duivinnen wel bij elkaar zi en. De bedoeling was dat de
duivinnen naar St. Vincent gingen en de doﬀers naar Pau. Omdat de winnaar zo gek was met zijn jong
van 4/5 dagen, werd hij ook ingekorfd op deze vlucht met als resultaat dus de overwinning! De
“Turbo Hunter” ging, nadat het raam van zijn afdeling werd geopend meteen op zijn jong zi en en
niet eens eten of drinken. Hij moet dus wel enorm gemo veerd zijn geweest! De winnaar komt uit
een zoon van A.P. zijn “Superas” en een dochter uit “Levi”x “Night Lady” en beide duiven zijn
bewezen kweekduiven uit de stal van A.P.
Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH.
Uitblinkers van deze moeilijke vlucht met een kop duif waren:
R.E. Mehmed, s Gravenhage 6/6 , J. Heijmans, Rijswijk 3/3 , M.J.H. Broekhof, Katwijk aan Zee 8/7
L. van der Voorn, Ter Aar 7/5 , Leen Stout, Groot-Ammers 5/4
J. Koese, Sommelsdijk, W. Gouw, Del en W. Mudde, Sliedrecht allen met 4/3
Allen gefeliciteerd en iedereen veel succes op het volgende concours!
Arco van Vliet

