Agen. ZLU
Voor de Z.L.U. een vlucht in tweeën, verdeeld over
oude en jaarlingen. Maar voor het Samenspel Noord
en Zuid Holland een concours. Voor mij als schrijver
had het deze editie niet uitgemaakt.
Dat zal verderop in dit verhaal duidelijk worden.
Vanwege het steeds uitstellen van de lossing
van Pau, werd Agen een dag later ingekorfd.
Hierdoor werden ze dan ook niet op vrijdag,
maar op zaterdag gelost.
Bij de lossing stond er weinig wind uit oostelijke richting en deze draaide gaandeweg de
vlieglijn steeds meer naar het zuiden. Alle reden dus om de duiven al op zaterdag te
verwachten.
Het was net zes uur geweest toen er plotseling een duif verscheen in Alblasserdam bij Gero
Dijk. Het was de jaarling duivin met het ringnummer 21-1184224 over de antenne liep.
Zij klokte een tijd van 18.04.05, en had de afstand van 928 km afgelegd met een snelheid
van 1337 mpm. Gemiddeld ruim 80 km per uur dus. Knap hoor.
Maar zij had het van geen vreemd, want nog geen vijf minuten later liep haar moeder ook
over de antenne. Deze duivin draagt het ringnummer 19-1658903 en maakte 1327 mpm.
Samen maken zij het feest compleet want, ze spelen 1e en 2e binnen SNZH.
En dan kom ik even terug op het feit dan het voor mij als schrijver niet uit maakte dat het
maar een concours is, want Gero en Evelien hadden ze allebei gewonnen. En of het niet
mooier kan: hun eerste duif speelt de tweede nationaal bij de jaarlingen, Maar hun tweede
duif speelt de eerste nationaal bij de oude duiven. Hoe gaan we dit aan een leek uitleggen?
Maar goed, de duiven bij de familie Dijk waren blijkbaar erg goed in vorm. Zij hadden er 39
mee, en draaien er 17 in de uitslag, waarvan op prijs 58 al hun 9e duif werd geklokt.
De duiven gingen bijna allemaal op eieren de mand in, behalve de winnares.
Zij is helemaal verliefd op Evelien, en ze wilden maar niet met een doffertje aanlopen.
Dus zij vliegt als het ware weduwschap op haar bazin.
Nou dat werkt ook heel goed zien we hier.
Haar moeder wint dus bij de oude de 1e nationaal, maar haar vader was in 2017 de winnaar
van de 1e nationaal Agen Z.L.U. Zij komt dus nu uit twee keer 1e Nationaal.
Wat een rijkdom, om zo een stammetje duiven te hebben zitten
Gero en Evelien, Namens alle deelnemers van het Samenspel Noord en Zuid Holland van
harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. We gaan het met z’n alle vieren en jullie
in de bloemetjes zetten op de feestavond.
Dus graag tot dan.
John.

