Barcelona.
De koninginnevlucht van het seizoen.
De verste en ook meest de zwaarste vlucht van het jaar.
Alleen de allersterkste duiven weten zich te plaatsen
in het snuitje van de uitslag.
Dit jaar werden er 1560 duiven ingekorfd binnen het
SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND.
Ze werden gelost op vrijdag 8 juli om 8.00 in de morgen.
Bij lossing aldaar was het prachtig weer.
Heel de vlieglijn was schoon,
alleen de wind stond over de gehele lijn in de noordhoek.
Het hele eind tegen wind dus.
Dit betekende op voorhand al, dat het weer een zeer pittige Barcelona ging worden.
Toch viel op zaterdagochtend om half 11 in Zeeland de eerste duif.
Toen werd het wachten wanneer de eerste duif in ons samenspel zou vallen.
Dit gebeurde om kwart over 12 in Klaaswaal, en dan afwachten of er in de overvlucht nog
iemand sneller klokt. Het is bij Gertjan Rigter in Amstelveen, waar het inderdaad lukte om
een duif sneller te draaien.
Het was om 13.15.35 dat bij Gert Jan zijn 3e getekende over de antenne liep.
Het was de duivin met het ringnummer 16-1416003 die zich, om deze tijd meldde in
Amstelveen. Zij had de afstand van 1211 km afgelegd met een snelheid van 887 mpm.
Ze was als derde getekende ingekorfd, en zocht bij thuiskomst snel haar nestje met eitjes
weer op.
Dat zij thuis hoort in de categorie zeer sterken heeft zij hiermee wel bewezen, want ze komt
nationaal uit op de 4e plek.
Ongelofelijk om op zo’n zware Barcelona in de overvlucht zo veel duiven achter zich te laten.
Het duurde tot zondag om 14.02 eer de laatste prijsduif werd geklokt.
Dat was de 390e duif van de in totaal 1560 duiven die mee waren.
Hieruit blijkt nog maar weer een dat deze vlucht tot de zeer zware mag worden gerekend.
Gert Jan.
Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
We gaan je met de feestavond uitgebreid in de bloemetjes zetten.
Dus tot dan.
John.

