Voorwoord St. Vincent SNZH 2019.
Half juni op de kalender en dat betekent dat de
overnachtspelers hun hart weer op kunnen gaan
halen. Tot en met het eerste weekend van augustus
kan er op vele grote fondvluchten worden ingekorfd.
Traditioneel wordt er afgetrapt met de klassieker uit
St. Vincent. Deze editie deed in aantallen niet zoveel
onder voor de voorgaande editie. Door 404
deelnemers in het SNZH werden 2447 duiven
ingekorfd.
Net als in het seizoen 2018 werd de nationale winnaar en snelste duif in het gehele concours
geconstateerd in ons samenspel. Werd er de vorige editie om 05.09 uur geconstateerd, nu moest
men wachten tot 11.49 uur tot de eerste melding een feit was. Vrijdag om 14.30 uur konden de
duiven worden gelost. Er moest wel rekening worden gehouden met een front met buien (en soms
onweer) wat s’ avonds laat en ’s nachts over België en Nederland zou trekken. Deze voorspelling
kwam uit en dit front heeft de duiven toch zeker wel parten gespeeld.
Voor een overwinning doet dit niets af en om 11.49.04 valt de NL17-1187213, de tweede getekende
van A. van Houten uit ’s Gravenzande op de plank. Omdat er nog geen meldingen op de meldlijst
staan is André eigenlijk confuus van de duif. André is geen specifieke overnachtspeler en speelt alle
disciplines. Tussen de 11 koppels zitten 4 koppels overnachtduiven. Het bestand is dit seizoen, mede
door de slechte vlucht uit Vierzon, al ingekrompen. Er werden drie duiven ingekorfd en het was niet
de bedoeling om de latere winnaar te spelen! Een hokgenoot had een gebroken pen en de NL171187213 moest zijn plaats dan innemen. Hij had een goed voorseizoen gehad en laat zich de laatste
tijd goed zien. Hierdoor kwam hij op de tweede plaats op de lijst te staan, tussen twee hokgenoten in
met meer ervaring. Het resultaat werd dus een nationale overwinning op de eerste proef voor de
doffer. De doffer wordt “Finn” genoemd, naar de kleinzoon van André. “Finn” werd op weduwschap
gepeeld. De fondduiven op het hok van André komen van zijn achterbuurman Bert Grotenboer en in
zijn stamboom komen we diverse bekende bloedlijnen tegen.
Een mooie anekdote is dat André vorig jaar de duiven van Bert heeft verzorgd. Hiervoor kreeg hij
twee flessen whisky. Met de woorden dat ze één op zouden drinken als André de 1e nationaal St.
Vincent zou winnen nam hij de flessen aan. Dat dit het jaar erop al zou gebeuren durf je natuurlijk
niet te dromen! Er wordt naar een geschikte dag gezocht om de daad bij het woord te voegen!
Gefeliciteerd met de overwinning namens bestuur SNZH.
Buiten de overwinnaar hadden de volgende liefhebbers op deze St. Vincent een mooie uitslag:
A. Saarloos en zoon, Klaaswaal 100% met 2/2.
W. Gouw, Delft 75% met 4/3
Gebr. de Vreede jr, Bleiswijk 7 mee en 5 prijzen
H. Hendriks, Vinkeveen en I. Meerkerk, Zuidland. Beide 6 mee en 4 prijzen
R. Koeman-Kok, Wormerveer 8 mee en 5 prijzen
J en T. Nobels, Achthuizen 10 mee/ 6 prijzen
Geerlings- van Duin, P. Vreeling en R. Visser behaalden 50% prijs.
Succes op de volgende vlucht.

Arco van Vliet.

