Bordeaux SNZH 22 juni 2019.
Met een dag uitstel kon de tweede overnachtvlucht van het seizoen
uit Bordeaux worden gelost.
Was het weer vrijdagmiddag nog te slecht om te lossen, op zaterdag
waren de vliegcondities veel beter. Een kalme Noordoosten wind en
zomerse omstandigheden zorgden voor een goed verlopen concours
met voor iedere duif gelijke omstandigheden.
399 deelnemers zorgden voor 3086 duiven. Dit is ruim 200 minder
dan de editie van 2018.
De fam. Van der Berg korfde 14 duiven in. 12 nieuwe van 2017 en
twee oudere op de aangewezen plaatsen. Op plaats 100 in het SNZH
werd de tweede getekende geklokt, maar al om 07.39.40 uur werd de
5e getekende geklokt. Dit was de NL17-1250434. Hij kreeg de naam “Jax” mee, naar de pas geboren
kleinzoon van het gezin. Voor ‘Jax” was het zijn eerste krachtmeting. Hij werd samen met zijn
hokgenoten de 3e week van april gekoppeld en bracht een jong groot. Iedere week werden de duiven
t/m de eerste dagfondvlucht ingekorfd. Hierna worden de duiven wekelijks zelf op 35 kilometer
gelapt. Op 12 dagen broeden van de tweede ronde werd “ Jax” ingekorfd met als resultaat de eerste
prijs op alle niveaus! Een vroege duif moet je verrassen en dat deed “ Jax”. Peter van de Berg zat
eigenlijk op de duiven van Pau te wachten. Hij hielp zijn vrouw nog met het uitlaten van de honden
en bij terugkomst zat de doffer te wachten! Blij verrast werd de doffer snel binnen gelaten en
behaalde een snelheid van 1160 mpm. Hier kon geen enkele andere duif aan tippen.
De vader komt van de gebr. Limburg en is een kleinzoon van hun “Limbo Boy” .
De moeder komt van Ko van Dommelen en komt uit een zus van zijn “Paarsborst”.
Het is een kleine doffer die met zijn opvallende rood-bonte verenpak opvalt. Ondanks zijn kleine
afmeting zit er alles op en aan en is “Jax” zeer vitaal. Hij laat je niet zomaar in zijn broedbak of aan
zijn eieren komen en bijt flink van zich af.
Fam. Van der Berg van harte gefeliciteerd met deze fraaie overwinning namens het bestuur SNZH!
Verder waren op deze vlucht de uitblinkers:
C.K. Niesten, Uitgeest met 1 duif mee pakte hij de 5e plaats!
Comb. H en J. Romijn, Zuidland 100% met 3/3
Bart-Jan v/d Bosch, Zoetermeer 6 mee/ 4 prijzen
Toon van Vliet, Aarlanderveen 7 mee/4 prijzen
J. Ouwerkerk, Lekkerkerk 7 mee/ 4 prijzen
A. van het Hoofd, Pernis 8 mee/ 6 prijzen
Aad Benschop 10 mee/6 prijzen
Kees Niesten jr. 10 mee/ 7 prijzen
Theo Wijfjes, Nieuwveen 12 mee/7 prijzen
A. Scheurwater en zn, Hendrik Ido Ambacht 12 mee/ 7 prijzen
A. Pastor, Amsterdam-Noord 15 mee/ 8 prijzen
J. Trouwborst, Oudekerk a/d IJssel 28 mee/ 15 prijzen en zijn 4e duif al op de 26e prijs in de uitslag
Gebr. Hagens, Achthuizen 67 mee/ 35 prijzen.
Arco van Vliet

