Morlincourt 04-09

Het jongenduivenseizoen nadert zijn einde, dit weekende was het
niet mogelijk om op zaterdag te lossen en werd er besloten om te
wachten tot zondag. De 2914 duiven van de Afdeling 7 werden
gelost om 08.30 uur te Morlincourt. Dit aantal had vele malen
meer kunnen zijn, daar het niet dat er delen van de Afdeling 7
vanwege vogelgriep niet mochten inkorven. Ook een groot deel
van de leden van Fondclub Gooi en Eemland konden dus niet
deelnemen. De overwinnaar van deze jonge duivenvlucht, was
alleen niet aanwezig, maar heerlijk aan het genieten van de
Formule 1 race op Zandvoort, om Max Verstappen te zien
winnen. Alleen miste hij nog een overwinning waar hij het hele
jaar al hoopte. Over wie hebben we het dan, Richard van Zuijlen
uit Almere. Deze 48 jarige zelfstandige ondernemer had voor deze
vlucht 20 duiven mee. Richard een echte dagfond speler met de
oude duiven heeft het niet zo met jonge duiven, maar daar heeft
hij zijn vrouw Monique voor ingeschakeld. En zoals zo vaak waar
een vrouw de baas is over de duiven gaat het voortreffelijk. Je
kunt dan ook best wel spreken van de Combinatie van Zuijlen,
want de verzorging van de gehele kolonie is voor 50% in handen
van Monique, In de ochtend wordt alles losgelaten en gevoerd. Ze
heeft het echt in de vingers en is misschien wel net zo fanatiek als
Richard dus volgend jaar gaat ze zich aanmelden als lid bij hun
vereniging en zijn de eerste 50 lady's League ringen 2023 besteld.
Zoals gemeld zat Richard dus in Zandvoort, maar Monique had alles onder controle, totdat er ineens een duif
op het huis van de buren zat, niet gezien. Na enkele malen roepen kwam deze blauwe duivin naar het hok toe
om de 344 km te finishen. Ze maakt een snelheid van 1479 mtr/min, en werd geklokt om 12.23.12. Dat deze
duivin het doet op Morlincourt was geen verrassing, want de 22-8350896 speelt hiermee haar 6e prijs van de 7
maal zetten. Ze was dan ook als 1e getekende duif de mand ingegaan, ze speelt niet alleen een 1e in de Fc
G&E maar ook een verdienstelijke 3e van Afd.7 Noord. Richard begon in 1987 zijn duiven loopbaan, in
Combinatie vliegend met z'n vader in Driemond. In 2015 is hij terecht gekomen op het huidige adres in
Almere. Daar staat een hok van 18 mtr, verdeeld in 4 ruime afdelingen, te weten voor Weduwnaars
Weduwduivinnen Jonge Duiven en Kwekers. De jongen hebben een hok van 4 meter, met een mooie ren
ervoor sinds dit jaar. Daar gaan 3 rondes jongen in aan het begin van het seizoen, deze worden verduisterd en
bijgelicht, dat zijn er rond de 85 stuks. De geslachten worden niet gescheiden gespeeld, maar mogen bij elkaar
blijven. Monique is degene welke de jongen onder kommando heeft, ze gaan rond 11 uur los en mogen 1 uur
hun vleugels streken. Bij binnenkomst krijgen ze verkapt volle bak, als voer worden verschillende soorten van
de firma Beyers gemengd in het begin van het seizoen 1x per dag, tijdens seizoen 2x per dag. Als bij
producten wordt er Vet-Schroeder gebruikt. In Almere wordt er werk gemaakt van het opleren, maar ook
tijdens het seizoen wordt er 2x per week gereden naar Noordeloos. Dit doet hij met nog 2 liefhebbers uit
Almere (Vos en Kaars) ze maken gebruik van een aanhanger, welke een ieder om de beurt weg rijdt richting
Noordeloos. Zo als op veel hokken waren er op Duffel ook hier grote verliezen 52 mee, 26 terug. Voordeel is
wel dat er betere controle is over de kleinere groep duiven, meer persoonlijke aandacht, en sneller klaar met
pakken grapt Richard met een knipoog. Van de 20 gezette duiven spelen er 12 prijs. De 896 zit gewoon op een
schapje en is van de 3e ronde en komt uit Richard zijn betere kweekkoppel. Dit koppel is nu 4 jaar oud en
beide komen bij G en H Calis vandaan. Er komen al meerdere goede uit dit koppel, dus er komt weer een
nieuwe crack aan. De duiven worden dan ook alweer klaargestoomd voor Troyes, daarna gaan ze zien of ze
meegaan naar Fontenay. Dat de duiven en Monique er klaar voor zijn gaan we zien as zaterdag. Aan de passie
en inzet van deze man/vrouw combinatie zal het niet liggen. Richard en Monique nogmaal gefeliciteerd met
deze overwinning en dank voor de gastvrijheid en heerlijke taart!
Sander Bos Hilversum

