Bordeaux (Pau) 27-06-2022
Voor de eerste echte beproeving
ochtend lossing ZLU, moesten we
wachten tot de weer goden iets beter
werden om te lossen. Tijdens het
inkorven van de duiven welke eigenlijk
gelost zouden worden in Pau, was de
algehele vraag, gaan ze los, hoelang
gaan ze wachten met lossen. Het werd
maandagochtend alleen niet in Pau,
maar in Bordeaux, korter bij en voor
het regenfront, een prima oplossing
voor eenieder die de duiven een eerlijke
kans wilt geven. Met een lossingstijd
van 07.00 uur en een zwakke matige
Zuidenwind kwamen de duiven richting
Nederland. Iedereen hield de meldingen op Compuclub-live in de gaten. Omstreeks 18.15 uur
kwamen de eerste meldingen binnen op de voorhand. Dit werd ook door onze overwinnaar gezien,
na wat rekenen is deze maar gaan opletten om 19.00 uur. Om 19.26u meldt zich een duif welke
direct binnenloopt, deze duif behoort toe aan Marcel Outshoven uit Zeist. Dat Marcel weet wat een
1e spelen is in de Fondclub Gooi & Eemland bewees hij vorig seizoen op Limoges 29-05. Broer
Luuk Outshoven belde dat hij graag naar de aankomsten wilde kijken, maar Marcel stond al te
dansen in zijn hok van blijdschap, dus deze miste hij, gelukkig heeft hij wel de2e duif zien vallen om
20.07 uur. Marcel had 4 duiven mee, zijn 3e get 2018-1727226 nestdoffer op een jong van 8 dagen
ingekorfd speelt tevens een 7e prijs in Afd 7. Deze nestdoffer komt bij Kees van der Laan Castricum
vandaan, als jaarlimg liet hij zich al zien vanuit Cahors, en nu vroeg op Bordeaux ochtendlossing.
Zijn 1e get 2019-1508624 speelt tevens een 17e Afd 7en was er om 20.07 uur, en is een halfbroer
van de 226. Wat Marcel opviel bij thuiskomst van zijn duiven, ondanks een week mand de duiven er
goed verzorgd uit zagen. Op de vraag of Marcel veel veranderd heeft vergeleken met vorig seizoen,
is hij duidelijk, nee alleen dat hij nu alles op nest speelt. Nog steeds 30 koppels op 8 meter hok en
nog steeds uitzoeken, plannen wie waar heen gaat, ziet een duif er goed uit, blijf ik ervan af, laat de
natuur zijn gang gaan. De resultaten zeggen genoeg, bekijk Marcel zijn uitslagen en
kampioenschapen er maar eens op na, elk jaar erbij! Hij is dan ook zuinig op z'n duiven, het zijn
geen machines, het moet wel een liefhebberij blijven. Zo staat hij er ook in, geniet ervan om weer
een delfsblauw bord op te mogen halen op de feestavond, heeft niet heel veel met bekers ect, maar
dat bordje vindt ie prachtig. Zijn plan is dan ook om sowieso nog een 1e in de fondclub te draaien.
Gaat Marcel dat dit jaar nog lukken of hebben we weer een afspraak voor een reportage in 2023? We
gaan het zien....
Sander Bos Hilversum

