Cahors 2 juli 2021.
Op vrijdag 2 juli kon de vlucht uit Cahors worden gelost. Hierover was ook weer veel te doen. In dit
weekend stond op het concept vliegprogramma geen NPO vlucht geprogrammeerd, maar de
fondliefhebbers wilden graag een vlucht met ochtendlossing op het programma. Zo werd op 2 juli
dus de ochtendlossing vanuit Cahors op het programma gezet. Dit dus op dezelfde dag als de vlucht
Agen van de ZLU. Misschien dat het ooit nog eens lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen
met een mooi groot concours vanaf dezelfde losplaats en de duiven dan op hetzelfde tijdstip te
mogen lossen!
Nu werden de afdelingen 5 en 6 enkele weken voor deze vlucht ook nog eens opgelegd door de NPO
om van de ochtendlossing een middaglossing te maken. Dit had weer te maken met het feit dat
omwille van de nationale kampioenschappen marathonvluchten deze ook allemaal een
middaglossing moeten zijn.
De duiven konden op de geplande vrijdagmiddag om 13 uur gelost worden. Zouden er net als twee
weken eerder duiven in de nacht vallen. De wind was niet tegen dus de kans zat er in. Het duurde tot
bijna kwart voor 6 in de ochtend voordat de eerste melding kwam. Na deze melding bleef het echter
stil en pas na ruim 2 uur kwam de volgende melding. Hierna volgde de meldingen elkaar vlotter op en
na de middag kon het concours gesloten worden.
De winnaar is Jaco Wervenbos uit Zwijndrecht. Sinds 5 jaar speelt hij overnachtfond en deze
overwinning is reeds zijn derde overwinning in de sector 2! Jaco is zeer gedreven en fanatiek. Hij
behoord niet tot de kleine liefhebbers en speelt regelmatig een flinke ploeg duiven. Op deze vlucht
had hij 63 duiven ingekorfd, waar wel aangetekend moet worden dat er veel jaarlingen voor de
eerste keer mee waren op een overnachtvlucht. Totaal wint Jaco 11 prijzen.
De winnares is de NL18-1137000. Het is een duivin welke niet met een doffer gepaard is, maar met
haar baas. Vorig seizoen kwam ze enkele dagen te laat thuis van Bergerac. Ze had flink geleden van
de thuisreis, maar toen ze Jaco zag liet ze wel zien erg blij te zien. Ze heeft flink de tijd gehad om te
herstellen en Jaco heeft op zijn gehele bestand 3 duiven waar hij een echte band mee heeft. De `drie
nullen` is één van deze drie duiven. Voor het seizoen 2021 had ze nog geen noemenswaardige prijs
verdiend, maar op de eerder gespeelde Bordeaux dit seizoen liep ze als eerste over de plank en won
ze de 48e in de sector. Nu wint ze dus de eerste prijs en staat ze in de duifkampioenschappen hoog
genoteerd. Haar vader komt van Cees van Gelder en komt uit duiven van Batenburg v/d Merwe, J.K.
Ouwerkerk en C. v/d Graaf. Haar moeder is een kruising van J. Pol/ mevr. Roobol en H.P.Verheij
duiven.
Jaco is erg trots op zijn duivin. Deze overwinning draagt daar zeker aan bij, maar de band die hij met
haar heeft is veel mooier. Bij veel liefhebbers zou ze al niet meer door de selectie komen, maar een
beetje geduld blijkt wel degelijk te werken. Het kan leiden tot de eerste prijs in het SNZH!
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur.
Arco van Vliet

