
Piet Zuurbier, winnaar Bergerac  (door Gerard Dekker)

FONDCLUB NOORD HOLLAND Bergerac MET 678 DUIVEN OP 03/07/15 OM 10.00 UUR
PLC --> NAAM                     WOONPLAATS AFSTAND AD/PR GT RINGNUMM Z-TIJD  MET/MIN  FCLPNT
1 27      P. Zuurbier              Heiloo                917.672     04/03   3    31099485     091511  906.625  500.0
2 6       J. Hommes & Zonen Akersloot          911.382     36/13   4    31122506     090902  905.916  497.6
3 61     C.J. Schermer          Castricum          910.663     09/04   2    31120854     090930  904.780  495.3

Alles was onzeker voor dit weekend, vluchten werden al ruim voor de tijd afgelast, terecht of niet terecht dat

mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar één ding staat vast iemand moet er beslissingen nemen.

Extreme hitte in Frankrijk, België en Nederland, maar wat is extreme hitte voor duiven die een behoorlijk

hogere lichaamstemperatuur hebben dan de mens. En hoe gaat onze gevleugelde vriend daar mee om ? Denk

niet dat hij daar over nadenkt of gaat zitten puffen in een schaduwrijk hoekje zoals de mens. Natuurlijk zijn de

vluchten onder zulke omstandigheden anders/ zwaarder, maar zoals er van velen ongefundeerd en negatief

commentaar kwam, bleek na dit weekend weer eens duidelijk dat onze duiven dit soort weertypes uitstekend

aan kunnen.  Bergerac werd misschien wel één van de mooiste vluchten tot nu toe. De snelheid lag weliswaar

laag maar het concours verliep regelmatig en vlot. De aankomsten lieten dat zien.

Grote winnaar werd Piet Zuurbier uit Heiloo, die op een afstand van ruim 917 kilometer om 9.15.11 uur zijn

eerste duif draait. Piet zijn kleine eskader draaide bovendien fantastisch want met 4 duiven in concours draait

hij er 3 raak en dat is zondermeer grote klasse. Tijdens het gesprek met Piet maakte hij duidelijk heel blij te zijn

met zijn overwinning, maar dat hij toch met een dubbel gevoel zat, want hij zat ook te wachten op Barcelona

en zijn eerste duifje arriveerde zondag na 11 uur pas. Dat de Z.L.U. vluchten een aparte discipline zijn is hem

wel duidelijk.

Piet is 47 jaar en sinds een 3-tal jaren weer met de

duivensport bezig, alleen met de overnachtfond, hij is 15 jaar

uit de sport geweest en daarvoor speelde hij wel de

programmavluchten. De basis van zijn kolonie bestaat

hoofdzakelijk uit de soorten Brugemann en Hagens en van

Brugemann dan voornamelijk de lijnen van de “Oude 62”en de

“Orhan”. De winnende doffer komst van vaderskant uit een

Hagensdoffer en van moederskant uit een duivin van

Brugemann die hij kreeg van Peter Luiten uit Alkmaar. Piet

maakt voor het seizoen plannen om een bepaalde groep

duiven in te korven op een vlucht. Zo een groep wordt dan

gezamenlijk gekoppeld en als het zo ver is, zoekt hij de duiven

die er in zijn ogen het beste voor staan uit. De winnende

doffer zette zijn prestatie neer op een jong van 10 dagen,

waarvoor hij enige tijd zelf moest zorgen omdat zijn duivin op

Barcelona was ingezet.

De “485” had op dit moment nog geen andere prijzen behaalt,

maar zijn broer die wel al twee keer was ingekorfd heeft 2

prijzen op 2 inkorvingen, dus met de kwaliteit van deze lijn zit

het wel goed.

Overigens heeft hij het spelsysteem over genomen van Jos

Pepping en dat bevalt hem goed. Zoals zo vaak vertoonde de

doffer geen speciaal gedrag voor de vlucht, maar misschien is

de motivatie gekomen door het feit dat zijn duivin eerder werd ingekorfd.

Verder worden de duiven eenvoudig, bijna spartaans gehouden, gewoon een fond mengeling, volle bak

aangevuld met P40, snoepzaad en pinda’s. Uiteraard is er altijd grit voorhanden.

Op de dag van inkorven bij het inmanden krijgen de duiven een geelpil en tijdens thuiskomst worden ze niet

ontsmet.

Piet korft zijn duiven naar volle tevredenheid in bij het N.I.C. A.Z.V in Alkmaar, altijd prima geregeld en een

goede sfeer.

Piet namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd met je mooie overwinning op deze lang niet

makkelijke Bergerac.

Een prachtige 2e plaats is er weer voor J.Hommes & zonen uit Akersloot, die dit seizoen fantastisch spel laten

zien, ter overvloede pakken ze ook hun 2e duif binnen de top 10 op de 6e plaats.

De 3e plek is voor C.J. Schermer uit Castricum, die met 4 uit 9 ook niets te mopperen heeft.
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