
Marcel Tromp winnaar St. Vincent ZLU

Onder prima omstandigheden, een zonovergoten vlieglijn met een kalme zuidoostenwind, gingen de

duiven om 6.45 uur los. Slechts 1 duif (in Zeeuws-Vlaanderen) wist dezelfde dag het thuishonk in Ne-

derland te bereiken.

In Noord-Holland kwam de eerste melding om 8.25 uur en die was van Marcel Tromp uit Egmond-Bin-

nen. Het was zijn 4-jarige duivin, de 1605766, die een mooie 5e Nationaal zou behalen.

De duivin deed aan haar eerste ZLU vlucht mee met dit prachtige resultaat; een duif van verre zien

aankomen met nog geen meldingen op de site deed zijn hart flink sneller kloppen !

De winnares komt van vaderskant uit een duif via Martin van Zon en van moederskant uit een broer

van de Toon van Verweij-de Haan x Nico Volkens.

Marcel is dit jaar volledig overgegaan op de ZLU-vluchten, hij speelt met 15 koppels oude duiven op

nest en speelt zoveel mogelijk hele koppels op verschillende standen. Hij is er wel achter gekomen dat

het niet altijd meevalt, het zijn toch zware vluchten met de nodige verliezen.

Zijn hokbestand bestaat uit 80% uit duiven van Martin van Zon (veelal van der Wegen), die wegens

drukke werkzaamheden met de overnachting moest stoppen. Voorts doet hij aan gezamenlijke kweek

met Ed  Maat en Cor Schermer uit voornamelijk het beste van Jos Pepping. Verder heeft hij nog zijn

‘Schermertje’ zitten, een 7-jarige duivin die jaren fantastische resultaten op St.Vincent en eindigde

met een 68e Nat. Barcelona.

Aan kwaliteit ontbreekt het hier in Egmond-Binnen derhalve niet !

Marcel is ook een der oprichters van de welbekende Pyreneënclub Egmond, die naast het leveren van

topprestaties, de gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan.

De felicitaties van de Fondclub gaan naar de winnaar, maar ook veel waardering voor de opnieuw

excellerende Kees Droog en Duo de Groot-Leijen met 4 bij de 1e tien.

De winnaar van St.Vincent ZLU, de 4-1605766


