Agen 24-07-2022

Voor de een na laatste middaglossing vlucht
stond Agen gepland, met een lostijd van 14.45
uur en een zwakke matige Variabele wind, werd
het wachten tot de eerste duiven zouden gaan
vallen. Voor de meeste melkers een kleine 900950 km. De 1e duif in de Fondclub Gooi en
Eemland viel om 13.59.30 uur in Almere. En
daar woont nou net onze Keizer Generaal
Kampioen van 2021, Bert de Klerk. Met 10
duiven mee en 5 prijzen was Bert eindelijk
tevreden. Het gehele jaar wil het nog niet echt, in
het voorjaar is het hok bij wisselende weer
invloeden niet ideaal voor de form. En op de
eerste paar marathonvluchten kwamen er een
paar topduiven welke in 2021 top presteerde,
zwaargewond thuis. Maar zoals altijd staan er
weer nieuwe toppers op, je moet geduld hebben
en dat heeft Bert nou juist net niet. Maar op Agen
komt het dan toch nog goed en pakt hij niet
alleen de 1e maar ook een 2e in de Fondclub.
Tevens goed voor 2 teletekst vermeldingen, 3e
plek en 6e plek, en dat doet een mens goed, zo
ook Bert. Zijn 2e duif meldt zich om 14.25 uur,
en is ook een topduif. Vergeleken met vorig jaar
is er niet veel veranderd in de verzorging en
begeleiding, dus nog steeds dubbel weduwschap
invliegen en daarna koppelen voor de marathonvluchten, alles terug te lezen in het
blauwe boek 2021. Zo ook de duiven voor Agen, op eieren gekomen en als extra
stimulans een groot jong ondergestoken van 5-7 dagen. Dat de 18-1740822,
blauwwitpen doffer, dit jong maar al te graag aannam blijkt wel aan de topnotering.
Maar dit is ook geen eendagsvlieg, met 9 maal middaglossing en 7x maal prijs in sector
3 behoort de 822 ook tot Bert zijn topduiven. In de stamboom van deze topper vinden
we 50% Volkers, 25% vd Wegen en 25% Molenveld x Boogaard. Dat een
duivenseizoen ups en downs heeft hoort er tegenwoordig gewoon bij, maar niet
opgeven, vertrouwen houden in het systeem en je duiven heeft Bert deze overwinning
gegeven. Nogmaals proficiat Bert!
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