Bergerac Libourne

Waar eigenlijk de klassieker van de middaglossing St.Vincent
op het programma stond, werd vanwege het hitte protocol
uitgeweken naar Bergerac-Libourne. Wat de meeste
liefhebbers al dachten, vroeg los vanwege de warmte gebeurde
ook, 07.15 uur met 30 graden en een matige zwakke Z-wind.
Nu was het de vraag komen de duiven door op vrijdagavond
of niet. Dus iedereen hield Compuclub live in de gaten. Voor
onze Afd. 7 stond er een melding om 21.08 uur, dat had onze
winnaar in de Fc G&E ook gezien, dus werd er met extra
aandacht gelet. Met een man of 5 support, viel daar opeens op
de schoorsteen een duif, direct naar beneden en op de klep, het
constateersysteem gaf aan 21.50.17 en die duif is van Gerrit
van Breene uit Driebergen. Van zijn 15 gezette duiven is dit
zijn 1e getekende, een kras nestdoffer op 16 dagen broeden 01341306. Dat was wel even schrikken, maar zo gaaf om mee
te maken, dat geeft een kik verteld Gerrit met trots. Voor
Gerrit is Libourne 909 km en zijn nestdoffer maakt een
snelheid van 1038 mtr/min. Dit is goed voor de 1e Fc
G&Eemland, 5e Afd. 7, 7e Nat Sector 3 tegen 2779 duiven.
Voor Gerrit begon het op zijn huidige adres in 2010, een ruim
vlieghok en kweekhok werd gebouwd. We kunnen wel stellen
dat de voorliefde voor de marathon vluchten is, maar het
Vitesse/Midfond spel wordt ook fanatiek beoefend. De NPOmarathon vluchten worden hier gespeeld, niet alles, maar de
vluchten worden uitgezocht. De hokken zijn verdeeld in 15
koppels overnachters (nest), 9 koppels snelheid, en een ruime
afdeling voor 75 jongen duiven. De 18 kweekkoppels hebben een eigen hok. De jongen duiven gaan met de
nalijn mee, om opgeleerd te worden, als jaarling worden deze duiven alleen gespeeld op de vitesse/midfond, en
als 2 -jarige gaan ze pas mee op een marathon vlucht. In het begin worden deze op weduwschap ingespeeld om
vervolgens gekoppeld te worden voor een vlucht naar keuze, hier wordt zo lang mogelijk mee gewacht om het
stoten van pennen tegen te gaan. Het voeren heeft de 68-jarige AOW-er simpel maar doeltreffend uitgedokterd,
Mariman rood gemengd met dieetmengeling volle bak, en dan na een 15 min wordt alles weggehaald. Daarna
krijgen de duiven nog een hand snoepzaad. 2 Weken voor de 1e "grote” vlucht is er een controle door v/d Sluis
is er iets wordt ernaar gehandeld en anders niets. Dat de duiven prima in orde waren, blijkt wel, 15 mee en 8 in
de uitslag. Op moment van het maken van deze reportage waren er 10 thuis, en dat kan niet iedereen melden,
want er zijn er nog genoeg onderweg jammer genoeg. De 306 had op de kortere vluchten al een
paarstaartprijsjes verdiend, dat ziet Gerrit graag, soort van form tonen. Vandaar dat deze bovenaan de lijst
stond. In de stamboom van deze duif vinden we van vaders kant het soort van Huub Smeets, uit de lieveling.
Van moeders kant is dit 100% Jan Ernest. Wat de volgende opdracht wordt voor de duiven van Gerrit, gaat deze
weer rustig bekijken, hij leeft een beetje van vlucht naar vlucht toe, en zoekt zijn etappe uit om te vlammen, lukt
dit is het meegenomen, zo niet poetsen en doorgaan. Gerrit geniet volop van deze overwinning en smaakt naar
meer, maar het komt niet aan waaien en zal moeilijk te evenaren zijn, maar gaat er weer vol voor. Dank voor je
gastvrijheid Gerrit en S6 in het seizoen nog.
Sander Bos Hilversum

