Comb. Blokker Den Helder winnen harde Narbonne.
De 303 Noord-hollandse duiven werden afgelopen zaterdag om 10 uur gelost in Narbonne.
Ze hadden af te rekenen met de nodige buien onderweg waardoor de snelheid behoorlijk laag kwam
te liggen, de winnares maakte nog 845.841 meter over de af te leggen afstand van 1099.425 km,
zoals we zeggen, bijna loopsnelheid.
Hoe mooi is het dan dat de overwinning op de langste afstand valt en we van de winnares kunnen
zeggen dat het een hele echte is.
Deze dame van 2010, de 1543509, de eerst getekende op de lijst en eigendom van de Comb. Blokker
uit Den Helder is klein van stuk maar een harde tante. Juist als er zware omstandigheden onderweg
zijn draait de Comb. Blokker deze “509” dat was het geval op de slechte vlucht vanuit St. Vincent dit
jaar, maar ook vorig jaar van de lang niet makkelijke Tarbes.
De “509” is een aparte duivin, ze wil bijna het hok niet uit om te vliegen/trainen en ze is altijd
kogelrond, haar moeder had dezelfde kleine bouw en rondheid, maar ook dat karaktertrekje om het
hok niet uit te willen om te trainen. Ook na de vlucht kan je bijna niet zien dat de “509” weg geweest
is. Best bijzonder.
Haar vader komt uit Saya duiven, die de Combinatie daar gelijk haalden met Jan Roelofs en welke
duiven zij hebben gedeeld. De moeder van de “509” is een verhaal apart. Zij is eigenlijk een opvanger
van het soort van de Gebr. Brugemann, niet bij Blokker maar bij een duivenliefhebber in Den Helder,
de comb. hebben deze duivin op latere leeftijd pas op hun hok gekregen en daar de “509”uit
gekweekt. Ze hebben dan ook geen afstamming van de duif. Zoals hierboven al omschreven is de
winnares wat betreft bouw en karakter een kopie van de moeder maar heeft uiteraard ook de genen
mee gekregen van het Saya soort.
Comb. Blokker namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd met deze overwinning.
Gerard Dekker

