
Traditioneel de eerste ZLU vlucht van het jaar.
Dit keer werden er een record aantal duiven  
ingekorfd, en dit niet alleen nationaal,  
(3530 duiven) maar ook internationaal.  
( 11739 duiven ) De lossing was geplant op  
vrijdag , maar door het slechte weer op de  
losplaats werd al vroeg duidelijk dat het een  
dag later ging worden. 

Op zaterdag was het weer een stuk beter,  
en kon er om 7.00 uur het sein van vertrek 
worden gegeven. Bij een heldere hemel en een zwakke Noord Oosten wind gingen de duiven 
aan de terug reis beginnen. Gaande weg Frankrijk draaide de wind wat naar Noord en nam 
iets in kracht toe, het werd dus een stevige dobber om thuis te komen. 

Na 12 uur vliegen melde zich in Frankrijk de eerste duiven en om een uur of 9 s’avonds 
vielen de eerste duiven in België. 
In Nederland werd het toch de andere dag, maar dan wel vroeg in de morgen. 

Het was dan ook even voor zessen als er boven Mijdrecht een duif verschijnt en deze 
neerstrijkt op het hok van de Comb. Verweij de Haan. 
Peter heeft hem nog net zien landen, maar Michel word hem pas gewaar op het moment dat 
het systeem zijn al om bekende piepjes laat horen. 
Op het systeem verschijnt een tijd van 5.56.21. 

Het is de rode doffer met het ringnummer 14-1802121 die als tweede getekende de mand in 
is gegaan. Hij werd ingekorfd op een jong van 4 dagen, en dit motiveerde hem schijnbaar 
dusdanig dat hij deze geweldige prestatie kon leveren. 
Met een snelheid van 1063 mpm heeft hij het voor elkaar gekregen om de (WAT EEN 
TOEVAL) 1063 km!!!!!!! af te leggen. Zoals gezegd ging hij als 2e get. van de 14 duiven mee, 
waarvan er zich 6 in de uitslag wisten te nestelen. 

Misschien ten overvloede, maar de combinatie bestaat uit Peter de Haan die de kwekers 
voor zijn rekening neemt en Michel Verweij, die verantwoordelijk is voor het vliegende 
gedeelte van het hok bestand. 

De prestatie van deze duif is goed voor een 5e nationaal en een 7e internationaal, maar wat 
voor ons nog veel belangrijker is, De eerste in het Samenspel Noord en Zuid Holland. 
Voorwaar weer een nieuwe parel op de kroon voor de Combinatie waar onze eigen 
voorzitter deel van uit maakt. 

Peter en Michel, Namens alle deelnemers van onze geweldig fondclub heel Hartelijk 
Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Op onze kampioenen huldiging (die we meest 
vieren in het derde weekend van Januari) gaan we jullie in het zonnetje zetten. 
Dus tot dan. 

John van Klink


