Agen ZLU.
De tweede vlucht van de Z.L.U. en, altijd en vlucht waar het mogelijk is dat de duiven
dezelfde dag al thuis kunnen komen.
Zo ook deze editie.
Er waren in het Samenspel Noord en Zuid Holland 4130 duiven ingekorfd.
De duiven werden om 7.00 uur op vrijdagmorgen bij prachtig weer gelost.
De wind zat op de vlieglijn vaak in de zuid hoek dus, werd er op gerekend dat de duiven voor
donker zouden arriveren. Rond 18.45 verschenen de eerste meldingen op de Z.L.U. site van
de kortste afstanden. Daaruit bleek dat binnen ons samenspel er rond 18.45 de eerste
duiven thuis moesten komen.
Het was dan ook even voor half 8 toen er in Achthuizen bij Mariska v d Made plots een duif
recht uit het zuiden aan kwam. Binnen de kortste tijd liep de duif over de antenne en de klok
gaf aan 19.27.42. Het was de duivin met het ringnummer 16-1494350 die als tweede
getekende van de tien duiven de mand in was gegaan.
Er word hier hoofdzakelijk op het nest gespeeld.
Ze was ingekorfd op jongen van een dag of 6.
Hierdoor was zij zo gemotiveerd dat ze de afstand van 900 km had afgelegd met een
snelheid van 1204 mpm.
25 minuten later arriveerde de tweede duif in Achthuizen, goed voor de 10e plaats in de
uitslag. Dit is de duivin met ringnummer 17-1247685 die als eerste getekende op weg was
gestuurd. Zij is een volle zus van de eerste. De reden dat zij als eerste getekende stond was
dat zij al eerder een 9e nationaal op Cahors morgenlossing van de sector had gespeeld.
Dit was in 2019.
Zij komen beide uit dezelfde vader, die door het leven gaat onder de naam “SUPER MARIO”.
Hij heeft al eerder een 1e sector 2 vanuit Bordeaux gegeven, dus dit zijn daar weer twee
zussen van. Het is dus niet de eerste keer dat er uit deze “SUPER MARIO”een goede duif
komt. Wat een zegen om zo’n duif op je hok te hebben.
We hebben het hier niet over een zeer grote liefhebber, want het hok meet 10 meter.
Er worden in de winter ongeveer 80 duiven door gehouden. In het voorjaar worden er
ongeveer 35 jongen voor eigen gebruik gekweekt, en daar word het mee gedaan. Zo zie je
maar, je hoeft geen grote melker te zijn om grootse prestaties waar te maken.
Nou Familie vd Made ( want er word onder de naam van dochter Mariska gespeeld.)
Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland.
Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
Als de mogelijkheid zich voor doet, gaan we jullie uitgebreid huldigen en in de bloemetjes
zetten tijdens een kampioenen huldiging.
Dus tot dan
John.

