Bergerac 29 juli 2022.
Op vrijdag 29 juli werd alweer de laatste NPO
marathonvlucht gehouden.
Traditiegetrouw heeft
Bergerac het grootste aantal duiven in de manden.
Deze keer werden er voor het SNZH 5647 duiven
door 443 deelnemers ingekorfd.
Ook was er op deze vlucht in het SNZH een auto
te winnen! De duiven werden op vrijdagmiddag
om 13.30 uur gelost met een veranderlijke wind uit
westelijke richtingen, die richting Nederland vanuit het noorden begon te waaien.
Zaterdagmorgen in de vroege uren zullen er vele liefhebbers toch richting de klep hebben
gekeken of er toch niet een duif zat die zich niet aan de neutralisatietijden had gehouden.
De eerste duif die zich liet constateren was de duivin NL19-1680662 “Lieke” van Ineke en
Adri van der Rhee uit Alblasserdam. Ze was de eerst getekende en dat was niet voor niets.
In het seizoen 2021 was ze 4e nationaal duifkampioen en 5e WHZB! Dit met de 161e
Cahors, 14e Bordeaux en 10e Bergerac in de sector 2! Dit seizoen was ze aanvankelijk niet
in haar beste doen. Op St. Vincent ( Libourne) won ze de 208e en op Cahors de 430e prijs.
Ineke was al bang haar te verspelen en Adri zei dat als ze miste, ze direct naar het
kweekhok zou gaan. Ineke vond het beter dat ze direct bij thuiskomst dit zou gebeuren,
maar Adri korfde haar toch in op de laatste vlucht uit Bergerac met het inmiddels
gekende resultaat. “Lieke” zat op stenen eieren, maar Adri had haar de zorg gegeven voor
een klein jonkie van enkele dagen. Hier heeft ze genoeg motivatie van gekregen om de
eerste prijs te winnen.
De vader van “Lieke” komt uit een zoon van “Dirke” met een dochter van “Silke”. Een
Jellema duif dus, welke gekoppeld stond tegen een zoon van de “Gouden Cas” ( De
Smeyter-Restiaen) x “Olivia”. Zij won op het hok bij Ineke o.a. de 1e nat. Pau in 2014.
Buiten de eerste prijs behaalde Ineke 10 prijzen van de 23 ingekorfde duiven en op de 34e
prijs nog een kopduif.
Gefeliciteerd met deze overwinning namens bestuur SNZH.
Mooie uitslagen met vroege duiven:
P.C. van Gelder, Rotterdam 2/2
G. v/d Ende, Naaldwijk 3/2
R. v/d Bos, Stad a/d Haringvliet 14/8
N. Rimmelzwaan, Alphen a/d Rijn 13/7
Borsboom-Steenvoort, Monster 12/6
Van de grotere inkorvers hadden J. Hommes en zonen, Akersloot 54 duiven ingekorfd.
Zij behaalden 29 prijzen en hadden 7 duiven bij de eerste 90 in de uitslag.
Dit was alweer de laatste overnachtvlucht van het seizoen 2022.
De kampioenen en prijswinnaars worden gehuldigd op zaterdag 29 oktober 2022.
Hou deze datum alvast vrij!
Arco van Vliet

