Dax 9 juli 2021.
Op vrijdagmiddag 9 juli werd om 12 uur het nationale concours vanuit Dax gelost. Misschien dat
velen wel vreemd opkeken, omdat Barcelona ´s morgens niet gelost werd vanwege het verwachte
onstabiele weer op vrijdagavond in Noord-Frankrijk. Zou dit wel goed aflopen en onze duiven niet
weer in de regenfronten terecht komen?
De vraag werd zaterdagmorgen beantwoord met een vlot verlopen vlucht. De prijzen waren overal
vlot verdiend en het concours sloot op 1000 KM om 12.00 uur.
De winnaar komt uit Woerden. Nico Dekker jr. had 31 duiven ingekorfd. Dit was zijn gehele oude
duivenbestand. Nico woont in het gebied waar een vervoersverbod van kracht was. Op Cahors mocht
er dus niet worden ingekorfd. Omdat hij toch geen duiven kon spelen, had Nico ze maar gescheiden
en de nesten verbroken. Toen hij op maandagavond voor het inkorven van Dax een opgegeven jonge
duif op ging halen met de auto, kwam het bericht dat het vervoersverbod werd opgeheven. Thuis
gekomen heeft hij de duiven los gelaten en de duiven volle bak voer en nestmateriaal gegeven. Toen
Nico ´s avonds naar bed ging waren de duiven nog steeds druk aan het heen en weer vliegen en
dinsdagmorgen bleek op het systeem na 23 uur duiven thuis te komen.
Dinsdag dus alle duiven ingekorfd en op zaterdagmorgen vroeg op. Na een paar uur kwam er een
buurman met de mededeling dat er enkele duiven op straat zaten. De jonge duiven waren op
vrijdagmiddag opgeschrikt door een roofvogel en in de buurt overal tegenaan geknald!
De schade was aanzienlijk en weer thuis in de tuin aangekomen toch maar even op het systeem
gekeken. Hier stond een tijd met ringnummer op en dat betekende dat er een duif was. Een harde
kreet uit de schuur en de duif gemeld. Het was de NL20-1524785 ´Dark Shadow´ die om 08.39.20 op
zijn overnachtdebuut de 1e prijs wint. Hij was de enige duif boven de 1200mpm. De vader van de
winnaar komt voort uit samenkweek met Verweij-de Haan. Nico had twee jaar geleden een doffer
die dat seizoen de 8e nat. St. Vincent won en de 2e NPO Bordeaux. Deze doffer kwam van Harry
Hendriks uit Vinkeveen. Na overleg werd de doffer naar het kweekhok van de combinatie gebracht
en de jongen gedeeld. De moeder komt uit duiven van Verweij de Haan . Dat het hok misschien niet
de juiste of gewenste voorbereiding heeft gehad, heeft geen invloed op het resultaat gehad. De
eerste vier duiven van het hok wonnen hun prijs binnen de eerste 150 van het SNZH.
Een prima resultaat met de eerste prijs in het SNZH.
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur.
Arco van Vliet

