Pont St. Maxence
Op de laatste nalijn vlucht van 2022 werd het wachten
op lossen flink op de proef gesteld. Maar zondag na 3
nachten mand werd het startschot gegeven om 12.00
uur. Waar zou de 1e jonge duif vallen op deze vlucht.
Vorige week waren we al in Almere bij Richard en
Monique van Zuijlen, en deze week doen ze het
gewoon weer. 2 Weken achter elkaar een 1e in de
Fondclub Gooi & Eemland gebeurt niet heel vaak
maar in Almere is het mogelijk zoals u ziet. Dat de
forme er dus opzit is duidelijk, waar we vorige week
al uitvoerig uit de doeken gedaan hebben hoe de
duiven verzorgt worden, gaan we het deze maal maar
over de aankomst en komaf hebben van deze
liefhebbers. Richard koopt elk jaar wel een paar
bonnen voor jonge duiven via internet of op een
tentoonstelling. Ook dit jaar is het hem gelukt weer
diverse bonnen te bemachtigen, met als doel een
super duif eraan over te houden en zo zijn stam
duiven te versterken. De 22-4072166 blauwe duivin is als jong gekweekt door Luay
Alkhaylang uit Hilversum en geschonken aan Richard en Monique. Deze duif was eerst
achter gebleven op de 1e Duffel waar zowat heel de Afdeling een hoop duiven op
verspeelde, maar omdat Monique de jonge duiven zo goed verzorgt, dacht deze duivin
na 3 weken, ga daar toch nog eens kijken, want daar had ik het niet zo slecht. Maar
Richard heeft deze duif een kans gegeven door opnieuw op te leren en zo met de nalijn
mee te mogen. Het vertrouwen wat deze duif gekregen heeft betaalt deze nu uit met een
1e Fondclub Gooi & Eemland. De Combinatie van Zuijlen had 7 jonge duiven mee op
Pont Max, en om 16.51 uur komt recht uit de goede hoek als een streep richting hok
deze duivin aan als een straaljager, direct op de klep en geconstateerd. Dan moet deze
duif wel erg gemotiveerd zijn Monique? Klopt, ze zat op verse eitjes te broeden en die
heeft ze waarschijnlijk na 3 nachten mand erg gemist. Ik wist bij inkorven bijna voor
99% zeker dat er zaterdag niet gelost zou worden, aldus Richard, dus hoop hadden we
wel, maar weer zo'n uitslag nee dat niet. Onze voorzitter Bas Thiel had al een
voorgevoel en ging op uitnodiging kijken bij Richard en Monique dus de controle was
er gelijk en heeft genoten van de aankomst en gastvrijheid. De 166 speelt een 44e Afd.
7, en een 4e Afd. 7 Noord en uiteraard een 1e Fondclub! Als ik Richard spreek klinkt de
trots uit zijn woorden, en bewondering voor zijn vrouw welke de jonge duiven onder
haar hoede heeft dit jaar. Mag wel zeggen dat we een super jonge duiven hebben gehad,
ondanks de verliezen. We hebben straks een mooie ploeg ingespeelde jongen welke we
als jaarling weer gaan onderwerpen aan diverse vluchten tellende voor de Fondclub.
Richard, Monique nogmaals proficiat en tot de feestavond !
Sander Bos Hilversum

