Marseille.
De meest oostelijk gelegen losplaats van de ZLU
vluchten. Daardoor ook altijd als een van de lastigste
lossingen. Ook bij deze editie werd de lossing tot
2 keer toe uitgesteld.
Dus los op zondag, wat voor vele onder ons best
een probleem is omdat er op maandag gewoon
gewerkt moet worden. Er werd gelost met zeer mooi
weer en een geheel wolkeloos Frankrijk.
De temperatuur liep dus ook weer op tot tropische
waarden op een groot deel van de vluchtlijn.
Het zou dus weer een pittige vlucht worden,
en het was nog maar de vraag of er voor donker duiven
geklokt zouden worden. Er waren binnen het SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND
896 duiven ingekorfd door 128 liefhebbers. Van deze 896 duiven waren er toch 6 die het
voor elkaar kregen om zich voor donker te melden.
De eerste melding kwam uit Klaaswaal om 21.21 maar deze werd al gauw voorbij gestoken
door een duif uit Lekkerkerk.
Deze duif was van ons zeer gewaardeerd bestuurslid HENRY VISSER.
Henry had 5 duiven mee, en zag om even over half 10 plotseling een duif als een speer
richting het hok gaan. Hij had zoveel haast, dat hij het niet redde om in een keer op de klep
te landen.
Na nog een half rondje liep hij over de antenne, en werd hij om 21.35.07 geconstateerd.
Het was de doffer met het ringnummer 20-1513265 die als 2e getekende door Henry op weg
was gestuurd. Hij had de afstand van 962 km afgelegd met een snelheid van 1099 mpm.
De duif zat bij inkorving al ongeveer 12 dagen te broeden, en dat heeft hem schijnbaar zeer
goed gemotiveerd.
Hij is van het eigen soort van Henry en had zich als jaarling al een keer goed laten zien.
Vorig jaar wist hij zich ook al als 32e van de sector 2 te klasseren op Cahors.
Dit seizoen miste hij op Pau, maar dat maakt hij nu ruimschoots goed.
Henry bezit sinds zijn verhuizing naar Lekkerkerk over een prachtige accommodatie van 10
meter lang en 4 meter diep. Die 4 meter is verdeeld over 2.5 meter hok en 1,5 meter ren.
Hij bezit op het ogenblik ongeveer 35 koppels, waarvan het merendeel jaarling is.
Henry: Jij bewijst met deze prachtige prestatie dat je ook als bestuurslid heel goed met de
duiven kan presteren. Namens alle deelnemers aan het SAMENSPEL NOORD en ZUID
HOLLAND van harte gefeliciteerd.
Op de feestavond , 29 oktober, gaan we ook jou feestelijk in de bloemetjes zetten.
Dus tot Dan.
John.

