
Balotelli bezorgt Comb. Verweij-de Haan Nationale zege op AGEN-ZLU

De vrouw achter de duivenhouder speelt over het algemeen een rol op de achtergrond, maar dat is niet het

geval bij Michel Verweij; het was de intuïtie van Sylvia die hem op tijd bij zijn hokken deed belanden.

Normaliter werkt Michel tot 18.00 uur, maar op aandringen van zijn vrouw, die de meldingen op PiPa

volgde, verliet hij dé Bank eerder, maakte alles gereed en installeerde zich op een stoeltje aan het water,

met het idee dat het een lange zit zou gaan worden.

Na enkele minuten, om 18.07 uur, zag hij een stip in de verte, dichterbij komende: een duif die kneep, maar

hij dacht in eerste instantie dat het om een achterblijver van een week eerder ging. De oerkreet die Sylvia

even later hoorde bevestigde dat haar gevoel juist was geweest. Het was de Balotelli, die zich melde en een

enorme voorsprong had weten op te bouwen op de rest van het veld, zodanig dat het de snelste duif Inter-

nationaal zou blijken te zijn....

Voor Michel, die toch wel het een en ander aan successen gewend is, een geweldige opsteker en opnieuw

een hoogtepunt in zijn carriere als duivenman. Helaas was zijn maat Peter geen getuige van de aankomst,

hij stond in de file en was net te laat ....

De Balotteli is, in tegenstelling tot de voetballer, alleszins betrouwbaar en kan bogen op een respectabele

erelijst; in de stamboom komen alleen maar grote namen uit de fondwereld voor zoals Volkens, Roelofs, Ja-

cobs en aan moederszijde de bijna onvermijdelijke ‘Toon’. Voor meer bijzonderheden over resultaten en af-

komst klik hier

Over de successen van de Combinatie Verweij-de Haan zullen we verder niet ingaan; deze zijn alom bekend.

Opvallend is wel dat zij dit hoge niveau door de jaren weten te behouden, dit lukt toch niet velen.

Naast het succes van de Combinatie uit Mijdrecht was de Nationale uitslag Agen-Bordeaux één grote pro-

motie voor de Noord-Hollandse fond, een 3e plaats voor de Gebr. Jacobs, 4e Nico Tetteroo, 6e Cor Sneekes,

8e de 2e duif van Michel en Peter en 10e Cees van der Laan, die ook nog eens een 3e Nat. jaarlingen

speelde. Het kon niet op !

De felicitaties van de Fondclub gaan uit naar de winnaars !

Op naar Barcelona !

De winnaars van ZLU Agen-Bordeaux 2015


