Dave van Zon wint tweede fondvlucht vanuit Bourges (door Jannus Kat)
De tweede fondvlucht van 2015 is een prooi geworden voor Dave van Zon, zijn jaarling de ‘377’ wist
de ruim 613 kilometer te overbruggen met een gemiddelde snelheid van bijna 77 km p/u. Dit bleek
ruimschoots voldoende om de nummer twee Ton Snoek en nummer drie Nico Volkens voor te
blijven. In Frankrijk en België hadden de duiven te maken met een overwegend noordenwind, echter
doordat deze steeds meer naar het west-zuid-westen draaide, wisten de duiven nog een redelijke
snelheid te behalen.
De winnende krasschakel duivin wist zich vorig jaar als jonge duif op Sens ook al te laten zien, zij
vloog toen een 19e in de Fondclub. Dit kopvliegen heeft zij zeker niet van een vreemde. Haar vader
werd in 2013 een derde beste doffer van WHZB. Deze doffer is door Dave samen met Henny La
Grouw aangeschaft, en dit heeft hen duidelijk geen windeieren gelegd. De moeder komt uit Dave
zijn stamdoffer de ‘91’ welke al ontelbare kopduiven op de Eendaagse Fond heeft voortgebracht.
De winnende duivin wordt, net als al haar hokgenoten, op dubbel-weduwschap gespeeld. Wel zijn er
bij thuiskomst altijd enkele duiven thuis, bijvoorbeeld een duif met een blessure welke niet mee kon
op de vlucht. Dit zodat de duiven nooit in een helemaal leeg hok zullen thuiskomen. Dave zijn
systeem is al vele malen uitgebreid beschreven, derhalve heeft ondergetekende Dave gevraagd of er
dit jaar nog veranderingen hebben plaatsgevonden in zijn begeleidingssysteem, in plaats van weer
het gehele systeem te beschrijven. Die verandering heeft plaatsgevonden; de duivinnen krijgen dit
jaar een volledig ander voersysteem. In samenwerking met Matador heeft Dave een voersysteem
laten samenstellen speciaal voor de dagfond. Voorlopig bevalt dit goed, de doffers vlogen op de
hokken in Amsterdam normaliter een stuk beter dan de duivinnen. Dit jaar is het echter andersom
en voeren de duivinnen duidelijk de bovenhand. Of dit volledig aan het voersysteem te ligt zullen we
natuurlijk nooit weten, maar slecht is het in ieder geval niet geweest.
De overwinning op Bourges was een mooie opsteker voor Dave. Vorig jaar op Roye werden er
ongelooflijk veel goede duiven verspeeld en tevens zijn de vier overgebleven beste naar het
kweekhok verplaatst. De verwachtingen waren derhalve lastig in te schatten voor 2015 met een toch
vrij jonge onervaren ploeg. De overwinning op Bourges is dan ook een mooie opsteker en een teken
dat er weer genoeg talent in de jonge ploeg rondvliegt! Dave gefeliciteerd met de overwinning!
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