PAU.
Pau is traditioneel de eerste vlucht van de Z.L.U.
Omdat de weersvoorspellingen voor Pau op vrijdag niet goed waren, werd al op donderdag besloten
om uit te wijken naar Mont de Marsan. Dit is ongeveer 50 kilometer dichterbij, maar het weer was er
inderdaad een stuk beter op vrijdag morgen.
Om 7.15 werd er gelost en de duiven hadden een prima vertrek. Onderweg op de vlieglijn was de
wind zwak, maar er zat wel wat zuid in. Rede genoeg om de eerste meldingen in Frankrijk in de gaten
te houden.
Toen bleek dat in Frankrijk de eerste duiven al voor 4 uur arriveerde, werd het zaak om er rekening
mee te houden dat het voor ons samenspel ook voor de avond kon gaan lukken. En inderdaad op de
kortste afstand was het om even voor negen bij onder andere de Comb. Mudde- Herpst al raak.
Zij pakte een duifje die zij hadden gekregen van de Comb. Baas/vd Berg uit De Kwakel.
Niet wetende dat het een klein half uurtje later het juist deze combinatie zou zijn die de snelste duif
van het hele Samenspel Noord en Zuid Holland pakte.
Het was even voor half tien toen ze in De Kwakel een duif recht uit het zuiden aan zagen komen.
Om 21.23.06 liep hij over de antenne, en ja hoor: het is er een uit dezelfde lijn als de duif uit Krimpen
a/d IJssel. Het is de doffer met het ringnummer 18-1749779, die de afstand van 1005 km heeft
afgelegd met een snelheid van 1186 mpm. Zowaar een prachtige prestatie.
Maar het word nog veel mooier, als er een half uur later de duivin met het ringnummer 161382247aan komt stormen. Zij loopt om 21.52.30 over de antenne, en klasseert zich hiermee als 5e
duif van ons samenspel. Als je dan bedenkt dat er die avond maar 8 duiven door komen, is het wel
heel bijzonder dat er drie duiven uit dezelfde lijn tussen zitten.
Twee van de winnaars Baas/vd Berg en daar tussen in een van de Comb. Mudde Herpst.
Ze stammen alle drie uit de lijn van het “neven koppel”. De Comb. Baas/vd Berg bestaat namelijk uit
twee neven. Zij kwamen elk met een duif en daar uit werd…. je mag wel zeggen een wonder koppel
gevormd. Voorheen kwam uit dit koppel al “De Vino” die meerdere keren de eerste in Noord Holland
wist te spelen. En dan nu weer drie van die kanjers. De vader van de winnaar speelde in 2018 ook al
de 3e Nationaal Agen, en de moeder is weer een zus van “De Vino”
Mag ik dan ook nog even melden, dat de andere morgen de eerste duif die word gemeld om 5.17.55
ook hier in De Kwakel bij de Combinatie valt. Nou dan is het spektakel toch wel zo’n beetje compleet.
Zo hebben ze 1, 2, en 3 in Noord Holland, en in ons samenspel is het 1e, 6e, en 8e met 10 duiven mee.
En dat bij een deelname van 1638 duiven.
De duiven werden deze keer op eieren van een dag of 10 ingekorfd. De voorbereiding bestond uit
invliegen via de vereniging, en twee keer naar de dagfond. Daarna kregen ze 15 dagen rust, om in die
tijd op eieren te komen.
Nou Heren:
Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland een welgemeend van harte
gefeliciteerd. Als alles goed komt gaan we jullie uitgebreid huldigen en in de bloemetjes zetten op de
feestavond.
Dus tot dan.
John.

