Libourne 30 juli 2021.
Op vrijdag 30 juli werd de laatste overnachtvlucht van het seizoen 2021 gehouden.
Overnachtvlucht was op deze vlucht niet op zijn plaats, want de weersomstandigheden lieten het
niet toe om de duiven te laten overnachten. Vreemd dat de NPO eerder dit seizoen haar veto
uitsprak over het concours vanuit Cahors. De sector 2 wilde deze vlucht ´s ochtends lossen, maar dit
mocht niet en de vlucht moest een middaglossing worden. Dit onder het mom van nationaal
marathonkampioenschap werd vervlogen op overnachtvluchten. Vreemd dan dat het concours
vanuit Libourne om 14 uur gelost werd en de eerste duif om 23.56 uur geconstateerd werd. Voor de
meeste niet te rijmen. Uiteindelijk werden er tientallen duiven binnen de neutralisatietijd
geconstateerd.
Op de vrijdagmiddag was het lastig, net zoals zo vaak deze zomer, om de duiven überhaupt te
kunnen lossen. Vele buien maakte het lastig. Uiteindelijk werd om 14 uur het sein gegeven en de
duiven konden op weg. Hoeveel liefhebbers zullen geen maatregelen genomen hebben om de duiven
´s nachts te kunnen klokken of zelfs een nacht opgezeten hebben?
De winnaar in het SNZH heeft de duiven niet zien komen. Hij lag in bed te slapen. Jacco Hollaar uit
Strijensas had 8 duiven voor Narbonne uitgezocht en 30 voor Bergerac, wat uiteindelijk Libourne
werd. ´s Avonds had hij net na half 10 een duif van Narbonne gedraaid, wat een de westkant niet
vanzelfsprekend was. Om half 12 deed Jacco de kleppen dicht en zette hij de spoetnik van de jonge
duiven open en ging naar bed. Na een lange week werken was hij het zat. Om 5.15 ging hij naar het
hok en keek op de klok. Er waren 3 duiven geconstateerd! De 3e om 3.15 uur, de 2e om 1.30 uur en
de winnares bleek om 23.56 uur over de antenne te zijn gelopen. Snel gemeld en het bleken alle drie
vroege duiven te zijn en uiteindelijk bleek de aankomst van 23.56 uur de snelste in de sector en het
SNZH.
De winnares is een 2e jarige duivin. Ze was eerder dit seizoen te laat van Cahors en had nu de zorg
over een jong van 5 dagen. Het was haar eerste nestje in 2021. Het conditie verraadde topconditie en
dus besloot Jacco haar bovenaan de lijst te zetten. Een goede beslissing bleek later! De vader van de
winnares komt uit de`Lucas`. Deze doffer won de 15e nat. St. Vincent ZLU en stond gekoppeld tegen
een duivin A. van het Hoofd uit Pernis. De moeder komt uit een zoon van de `Bijter` van A. en M.
Willems (Eijsden; België) en een van G. van Helden uit Pernis.
Vooral de omgang met dorpsgenoten en kennissen vindt Jacco belangrijk en houdt elkaar scherp.
Het dagelijks bezig zijn met de duiven en ze zo goed mogelijk voorbereiden naar een vlucht toe blijft
een mooie uitdaging. Als dit dan lukt, is dat natuurlijk geweldig. Een eerste prijs winnen is de
beloning voor al het werk vooraf. Libourne was de ultieme beloning. De eerste prijs in het SNZH.
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