John Laan, Beverwijk, winnaar Salbris
De tweede dagfondvlucht vanuit het Franse Salbris is gewonnen door John Laan uit Beverwijk.
Salbris werd vervlogen onder op voorhand geen makkelijke omstandigheden, de temperaturen
konden behoorlijk oplopen, echter met wel als voordeel dat de wind voornamelijk uit het zuiden
blies. De weergoden overtroffen in negatieve zin de stoutste verwachting van iedere melker. Dit
resulteerde in een zeer moeizame vlucht waarbij veel te veel duiven hun thuisbasis niet terug
hebben kunnen vinden. Echter kennen moeizaam verlopen vluchten ook altijd winnaars en op deze
Salbris in mijn ogen wel een bijzondere. Dit niet in de persoon van John Laan, maar wel in het
verhaal wat er achter de winnaar schuilt.
De winnaar, een jaarling doffer, werd namelijk ingespeeld voor de aankomende Bordeaux ZLU en is
dan ook geen echte dagfond duif. Wel komt de 13-124 rechtstreeks uit John zijn favoriete
kweekkoppel. De doffer van dit kweekkoppel is afkomstig van Ton Vertelman uit Hoogkarspel (uit de
lijn van zijn Supertalent x Montauban lady) en de duivin is een kleindochter van het Betuwekoppel
van Gerrit Veerman uit Volendam.
Op de bewuste zaterdagmiddag verwachte John de duiven van Salbris zo tussen 14:00 en 14:30,
echter zat hij wel in de tuin de duiven van Agen op te wachten. Groot was dan ook de verbazing,
toen uit nota-bene het noordwesten de 124 kwam aangezeild om 13:22. Toen vervolgens de duif bij
meldpost Henk Widurski gemeld werd, bleek er dan ook nog geen enkele duif gemeld te zijn.
Uiteindelijk zou dit zowel de snelste duif in de Fondclub als in de gehele Afdeling 6 betekenen. Een
puike prestatie van dit jaarling doffertje welke over twee weken zijn talent op Bordeaux mag
inzetten.
John Laan, gefeliciteerd met deze overwinning en succes met de 124 op Bordeaux!
Jannus Kat
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