Cahors 29 juli 2019.
Op de enige vlucht in de sector 2 die met ochtendlossing wordt
vervlogen, moesten de duiven dit seizoen vanuit Cahors komen
vliegen. Het weer had nogal wat voeten in de aarde en stond de
geplande lossing op vrijdagmorgen in de weg.
Ook op zaterdag en zondag konden de duiven niet gelost worden
en pas op maandagochtend konden de manden om 07.15 uur
open. Natuurlijk wordt er dan door velen de vraag gesteld: “ hoe
verteren onze duiven de tijd in de mand”. Die vraag werd
maandagavond posititef beantwoord, want de duiven kwamen
goed en regelmatig naar huis.
Totaal werden voor deze vlucht 2598 duiven door 324 liefhebbers ingekorfd.
De winnaar werd uiteindelijk de NL17-1316138. Haar eigenaar is Jaco Wervenbos uit Zwijndrecht. Na
de overwinning op Bergerac in 2016 en een fraai seizoen 2018 ( oa. asduif in de sector en 3e WHZB)
werd er nu weer een concours op het hoogste niveau gewonnen! Jaco had naar de aankomsten van
int. Narbonne in Frankrijk gekeken en kon zo de snelheid vergelijken en berekenen. Toen hij naar
buiten kwam liep de winnares op de plank, maar zijn vriendin stelde hem al gerust dat de duif al
geconstateerd was. Dit moest dus wel een vroege duif zijn! Dat bleek later want geen enkele duif
behaalde een hogere snelheid dan Jaco zijn duivinnetje. De winnares kwam als ei van Jan Pol ( Mevr.
Roobol). Jaco ging voordat hij fond vloog veel bij hem kijken en nadat er een duif in de avondschemer
was gevallen was hij om en ging fond spelen. De vader is nog een kleinzoon uit de Klamper voor C. de
Heijde en ook vader van “Mariska” die de 1e int. Perpignan won. Deze kleinzoon Klamper stond
gekoppeld tegen een Hagens duif. De moeder is een kruising tussen J. v/d Wegen/ Kuijpers en Hasoul
duiven. Jaco had zijn jongen 2017 niet goed opgeleerd. In 2018 zijn deze afgericht en pas dit seizoen
getest. Ze zitten in 1 afdeling en degene die willen paren doen dat en anderen niet. De winnares had
geen doffer maar moest wel een ei leggen. Jaco gaf haar een broedschaal en ze heeft toen 14 dagen
helemaal alleen gebroed. In de tussentijd is ze wel enkele malen gelapt op ongeveer 30/35
kilometer. De 909 kilometer die ze af moest leggen deed ze met een gemiddelde van 1266 mpm.
Na thuiskomst zaten er nog wat krullen van de mand aan haar poten en ze is dus niet naar de grond
geweest! Van harte gefeliciteerd met je overwinning in het SNZH!
De mooiste uitslagen met meer dan 50% prijs:
Mariska v/d Made, Achthuizen 16 mee/ 11 prijzen
Hamstra/ Aldus, Poortugaal 11 mee/ 7 prijzen
P. Solleveld en Paloma, Maasdijk 23 mee/14 prijzen.
I. Meerkerk, Zuidland 10 mee/ 6 prijzen
Peter Schellevis, Uitgeest 10 mee/6 prijzen
Comb. v/d Hoeven/Vis, Maasdijk 7 mee/ 5 prijzen
A. Mosterd, Maasdijk 6 mee/4 prijzen
J. Krijgsman, Krimpen a/d IJssel 6 mee/ 4 prijzen
A. Butter, Heinenoord 4 mee/3 prijzen
Een 100% score behaalde H. v/d Roest met 5 duiven mee en 5 prijzen.
Bergerac is alweer het laatste concours van 2019.
Arco van Vliet

