Bordeaux 19 juni 2021.
Op de dag van lossing zal er veel overleg zijn geweest tussen diverse instanties om de duiven van
onze sector te kunnen lossen.
Uiteindelijk werd er groen licht gegeven en konden de duiven vrijdagmiddag om 15 uur gelost
worden. Met de wind uit west en zuidwestelijke richting was de kans groot dat er duiven in de nacht
konden vallen.
Of je nu voor of tegen deze lossingen bent, het moment van lossen was voor de duiven uiteindelijk
het beste moment. Eerder hadden de duiven het onweer in Noord-Frankrijk in gevlogen en
zaterdagmorgen lossen was geen beste optie, gezien het verloop van de dagfondvlucht uit Vierzon.
Ook later op zaterdag en zondag was het weer niet stabiel.
Terug naar de vrijdagnacht. Diverse liefhebbers zaten hun duiven bij het hok op te wachten en velen
werden verrast toen ze uit bed kwamen en ze duiven in of op het hok vonden. Dit al dan niet
geregistreerd door het elektronisch systeem.
Er werden uiteindelijk 33 duiven binnen de neutralisatietijd geklokt. De eerste die zich meldde was
de NL19-1644418. Deze doffer liep om 1.10.22 uur over de antenne. Dit zonder dat zijn baas het wist.
Zo vroeg had Ton Pot uit Rotterdam de duiven niet verwacht. De wekker was wel gezet en toen Ton
naar zijn duiven liep, zag hij dat zijn 2e getekende om 04.04 uur was geconstateerd. Een mooie
tijdduif, maar er waren 2 duiven thuis en het bleek de tweede constatering te zijn, want om 01.10
was dus zijn debuterende twee jarige doffer al thuis gekomen. Na de melding kwam deze duif
bovenaan de meldlijst te staan en dat bleef hij ook.
De winnaar is als jonge duif niet gespeeld. Dit komt beter uit voor Ton. Na Perpignan worden de
jongen wat opgeleerd en als jaarling gaan ze vanaf de seizoenstart meteen mee en krijgen ze na de
dagfondvluchten Bergerac als toetje.
Dit seizoen werden de duiven half maart gekoppeld en brachten de meeste duiven hun jongen groot.
Vanaf dat de jongen ruim twee weken oud waren, werden de oude duiven gescheiden en ging er 1
jong mee met de duivin en bracht de doffer het andere jong groot. Hierna kwamen de duiven op
weduwschap. Ze werden iedere week gespeeld tot het weekend voor het inkorven. In dat weekend
werden ze zelf een stukje weg gebracht.
Bijna alle duiven van Ton komen bij Dirk Pals vandaan. Dirk had Ton trouwens al gebeld dat er duiven
waren voordat Ton wist dat hij zelf had geklokt. Vorig seizoen pakte Ton de 2e prijs in het SNZH op
dezelfde vlucht. Toen klokte hij om 04.10 uur ook de vroegste duif, maar werd hij verslagen door de
overvlucht. Nu wint hij dus wel. Zal er een mooiere revanche zijn?
Van harte gefeliciteerd namens bestuur SNZH.

Arco van Vliet.

