Voorwoord Agen ZLU.
Net als met Pau kon er op vrijdag niet
gelost worden vanwege het slechte weer.
Op zaterdagochtend was het schitterend
weer in Agen. Een heldere hemel en 22
graden met een kalm westen windje.
Dus werden de duiven om 6.45 gelost.
Ze vertrokken bij 22 graden, maar voor de
middag liep de temperatuur al op tot 33 graden. Het venijn kwam later in de middag, want
om 4 uur in de middag was de temperatuur in midden Frankrijk opgelopen tot 39 graden.
S’avonds bleek dat er in Frankrijk maar 6 duiven door waren, dus het zou op zondag nog wel
even duren eer er duiven door kwamen.
Toch zijn het altijd de eerste duiven die iedereen verrassen. Rond half 8 vielen toch al de
eerste duiven in Nederland en rond een uur of 8 vielen ook de eerste in het werkgebied van
ons samenspel. Maar de uiteindelijke winnaar melde zich in Limmen, gelegen tussen
Akersloot en Egmond in Noord Holland om kwart voor 10 bij Ed Maat.
Ed zag de duif recht van de goede kant komen en dacht: Dit is zeker geen verkeerde duif.
Toen hij zag dat het zijn eerste getekende was dacht hij: ZE DOE HET WEER. Ja; Ze, want het
was de duivin met het ringnummer 16-1412484 die het systeem deed piepen om 9.46.59. Ze
had dit kunstje namelijk als super laat jong van 2016 in 2017 ook al een keer geflikt.
Toen was ze de tweede in het N.I.C. Alkmaar en de eerste jaarling in Noord Holland.
Ook toen kwam ze strak om de heg en viel ze direct als een steen op het hok.
Nou dan sta je gewoon even als aan de grond genageld en moet je echt even nadenken zo
van: Wat nu. Nou wat dacht je van melden bij het inkorfcentrum, en daar bleek dat ze deze
keer wel de eerste gemelde duif was. Uiteindelijk zou ze zelfs goed zijn voor de eerste in het
Samenspel Noord en Zuid Holland.
Ze was door Ed op weg gestuurd op kleine jonkies. Dit motiveerde haar om de afstand van
1003 km af te leggen met de snelheid van 797 mpm. Ja u ziet het goed. De winnaar maakt
nog geen 800 mpm. Weten we meteen dat deze vlucht zeker geen makkie is geweest. Alleen
de allerbeste weten met deze omstandigheden zo om te gaan dat ze op tijd thuis komen.
Als ik jullie zeg dat deze duif als vader een duif van Jos Pepping heeft, en als moeder een duif
van Veerman uit Volendam uit de lijn van het BETUWE KOPPEL, Dan is direkt duidelijk dat ze
afstamt van hele goede duiven. Ed had er al heel gauw nog een, en dat was een
rechtstreekse Pepping duif.
Nou Ed dit is weer een prachtige parel aan je kroon, vooral omdat ze zich ook nog eens
klasseert als de 5e nationaal en de 15e internationaal. Ed; Namens alle deelnemers aan he
S.N.Z.H. van harte gefeliciteerd en we gaan je op de feestavond op gepaste wijze huldigen.
Dus tot dan.
John.

