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FONDCLUB NOORD HOLLAND St.Vincent Tyro MET 710 DUIVEN OP 12/06/15 OM 14.00 UUR FN-A24-BLAD 1

PLC --> NAAM                    WOONPLAATS   AFSTAND  AD/PR   GT RINGNUMM  Z-TIJD    MET/MIN     FCLPNt

1 45     O. Pals                              Bovenkerk  1060.363 10/03  4  11564769         093235 1337.857    500.0

2 11     Comb Verweij-de Haan Mijdrecht    1054.056 10/06  6  31091257        102319 1249.894     497.8

3          Rijnsburger/de Wolff     Amsterdam 1069.491 01/01  1  11564443        113752 1165.193     495.5

Ook in onze Fondclub is er een categorie liefhebbers die elk jaar wel een eerste pakken. Zo ook Dirk Pals uit

Bovenkerk, die overnachtfond speelt op de naam van zijn vrouw Orly. In 2014 won Dirk nog de 1e met zijn vier

“4-tjes”vanuit Cahors. In 2013 sloegen zijn duiven even een jaartje over met het winnen van 1e prijzen, maar in

2012 wint hij op 1 juni Bergerac en 2011 Cahors van 24 juni. Dus een bepaalde waarde aan het winnen van 1e

prijzen mogen we hem zeker toe dichten.St. Vincent werd vrijdags om 14.00 uur gelost onder prima

omstandigheden en natuurlijk zullen er heel wat liefhebbers geweest zijn die vrijdagavond met een schuin oog

hun klep in de gaten hebben gehouden.

St. Vincent winnen is voor iedere liefhebber wel een droom, maar dit jaar kwam die droom wel uit bij Dirk Pals.

Zijn duivinnetje de NL.2011-769 loopt s’morgens om 9.32.35 uur over de antenne en realiseert daarmee Dirk zijn

zoveelste eerste prijs.

Het duivinnetje is duidelijk uit het goede hout gesneden, zij komt uit de broer van de vader van de 4444, het

soort waar Dirk al veel plezier van heeft beleefd. Dirk speelt nestspel en de “769” ging op jongen van 5 a 6 dagen

de mand in als 4e getekende. Dat was misschien een kleine vergissing van Dirk want in 2013 vloog zij de 12e nat.

Duivinnen van Marseille en ook in 2014 arriveerde zij ruim van voren van deze vlucht. Maar ze miste in 2014 van

St. Vincent. Zij is bestemd ook dit jaar weer Marseille te vliegen en deze overwinning op St. Vincent lijkt daar een

goede voorbereiding op zijn geweest.

Zij had geen speciaal gedrag vertoond in de tijd voor inkorving, de gehele kolonie van Dirk wordt gevoerd met

Koopmanvoer en krijgen de normale bijproducten zoals Tovo, mineralen en grit. Er is geen kuurtje vooraf in de

vorm van tricho of orni gegeven. Ook na de vluchten wordt hier niet ontsmet, want als de één thuiskomt moet

de ander alweer in de mand.

Bij Dirk is duivenhouden dus simpel, misschien wat laconiek, maar hij is wel eerlijk als hij zegt dat hij wel ziet

waar het schip strand. Dat systeem levert hem in ieder geval bijna elk jaar nog wel een eerste prijs op, dus zo

heet verkeerd zal het niet zijn.

Dirk vind het wel jammer dat de afdeling Noord Holland weinig belangstelling heeft voor de overnachtfond. Zo

ziet hij elke week weer de lossingsberichten voor de duivensport van afdeling 6 op de website verschijnen, hij als

overnachtfondliefhebber is echter afhankelijk van teletekst. Dat moet toch anders kunnen. De

overnachtfondspelers zijn toch ook een groep die lid is van de afdeling. Mijn inzien heb je gelijk Dirk.

Namens de leden van de Fondclub Noord Holland gefeliciteerd met je overwinning.

Een mooie 2e plaats is er voor de Comb. Verweij- De Haan uit Mijdrecht, die op deze 2e vlucht net zoals de 1e

duidelijk kenbaar maken weer voor een kopprijs in de kampioenschappen te gaan. De 3e prijs komt op naam van

de Comb. Rijnsburger/de Wolff uit Amsterdam.
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