St Vincent.
Ook deze keer werd de lossing een dag uitgesteld
vanwege het weer. Op zaterdagochtend was het
onweer weggetrokken en was het op de losplaats
prachtig weer.
Bij 22 graden werden de duiven gelost om 7.15 bij
helder en wind stil weer. Onderweg draaide de wind
naar richtingen tussen Noord West en Noord Oost, dus tegen wind. Een voordeel was er wel deze
keer, want de temperatuur kwam deze keer niet boven de dertig graden.
S’avonds waren er in Frankrijk al flink wat duiven gevallen. Maar in België waren dat er maar 11.
In Nederland kwamen er geen duiven door op zaterdag. Zondagochtend viel de eerste Nederlandse
duif om 04.56.
Ad Fortuin kwam om 5 uur buiten maar zag nog niets op het hok zitten. Maar op het dak zat wel een
duif die niet van plan leek om naar beneden te komen. Er werd van alles geprobeerd, maar niets leek
te helpen. Nou dan de ladder maar en is Ad haar gaan halen.
Om 5.37 werd ze boven de antenne gehouden, en was de constatering een feit.
Bij het melden werd direkt duidelijk dat het om een hele vroege duif ging.
Het wachten was nu op de overvlucht, maar de snelheid van 1052 mpm werd door niemand in
Nederland, maar ook daar buiten geëvenaard. De overwinning was een feit. In het S.N.Z.H. en
Nationaal en internationaal.
Het was de duivin met het ringnummer 17-1262043 die door Ad was ingekorfd op eitjes van een dag
of 6. Dit heeft haar gemotiveerd om de afstand van 999 km af te leggen met een snelheid van 1052
mpm.
Ad had alle vertrouwen in deze duif, want ze was als 1e getekende de mand in gegaan.
Ze had eerder dit jaar dit vertrouwen verdiend, door zich op Pau als 67e nationaal af te laten vlaggen.
Het was dus niet de eerste keer dit jaar dat ze haar beste beentje voor zette.
Over de afstamming kunnen we kort zijn. Ad is al jaren een, of misschien kunnen we beter zeggen
het grote bij hok van de Comb. Batenburg van der Merwe. Zij is ook geboren bij deze combinatie en
in haar stamboom komen we dan ook wel zo'n beetje alle beroemdheden van dit hok tegen.
Ze heeft het goede presteren dus niet van een vreemde.
Ad: Namens alle deelnemers aan het S.N.Z.H. van harte gefeliciteerd met deze schitterende
prestatie. Tijdens de feestmiddag/avond gaan we je hiervoor uitgebreid in de bloemetjes zetten en
huldigen.
Dus tot dan.
John.

