Richard van den Berg en Paul Baas winnen Agen ZLU
Door Fred Kramer & Anke Ouwehand

De tweede ZLU vlucht Agen werd gelost om 07:00 uur met 1203 Noord-Hollandse duiven in
concours. Richard en Paul waren ervan overtuigd dat er voor neutralisatietijd gepakt moest worden,
aangezien op de kortere afstanden in Zuid-Holland al vroeg werd begonnen. En dat lukte! Richard en
Paul pakken de zege in de Fondclub met hun nestduivin NL15-1552510 om 21:18 uur met snelheid
van 1103 meter. Nationaal was deze kanjer goed maar een geweldige 13e plaats. Het feest werd
compleet gemaakt door ook de 7e en 10e plaats in de
Fondclub te pakken.
De twee topmelkers hebben enige tijd geleden de
krachten gebundeld en zijn in combinatie gaan
vliegen. We hebben te maken met een familie
combinatie want Richard en Paul zijn neven van
elkaar. Door de verhuizing van Paul naar een
nieuwbouwwijk, waar helaas geen plek voor zijn
duiven was, was in combinatie vliegen een logische
oplossing.

Paul Baas & Richard van den Berg

Het was de eerste grote opgave voor de tweejarige duiven, omdat de jarige duiven slechts op de
jonge duiven vluchten worden opgeleerd. Jonge duiven worden voor het grootste deel na Perpignan
gekweekt en dus niet opgeleerd. Zo is er wat minder druk en zijn de duiven wat ouder voordat het
grote werk moet beginnen.
De winnende duivin werd ingekorfd op 14 dagen broeden en trok zich
dus niets aan van de meer ervaren twee jarige en oudere duiven die
werden ingekorfd. Zo ook nog vijf volgers die in de avond nog werden
geklokt. De duivin heeft als vader een zoon uit de Tim, die al een
eerste speelde op Cahors en de moeder komt uit een dochter van de
Vino die twee keer een eerste van Cahors speelde. Hierin vinden wij
de Messi terug van de combinatie Verweij-de Haan
Leontien, de winnares

De volgende opgave wordt Narbonne of Perpignan. Aan NPO
concoursen wordt niet meer meegedaan. De zeven ZLU vluchten
vinden zij voldoende om dit naast hun werk vol te kunnen houden. Richard pleit voor een
programma waar zowel de middaglossingen en de ochtendlossingen een plek kunnen vinden. Dit zou
dan uiteraard in hun visie betekenen dat het totale programma iets beperkter zal worden. Er zijn te
weinig leden die het hele programma kunnen afwerken, waardoor het aantal duiven te beperkt
wordt voor alle vluchten.
Richard en Paul van harte gefeliciteerd met deze geweldige overwinning en we gaan jullie vast nog
vaak zien in de top van de uitslag in Noord-Holland.

www.fondclubnh.nl

Op de tweede plaats gaan we naar Medemblik naar de combinatie M. & R. Tekin, welke we natuurlijk
nog kennen van de Perpignan 2016. Op een afstand van 1008 kilometer is hun tweejarige kanjer
goed voor de zilveren plaats. Op de derde plaats is het J. Vermaas uit Heemskerk die om 22:06 uur
klokt en goed is voor brons.
DE TOP 10
1. 7. & 9. Comb. Baas & Berg, de Kwakel 2. Comb. M. & R. Tekin, Medemblik
3. J. Vermaas, Heemskerk 4. & 10. Comb. Verweij – de Haan, Mijdrecht
5. M. Peereboom, Amstelveen 6. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 8. G. Rigter, Amstelveen

VOORAANKONDIGING SCHENKING COMB. BAAS & BERG
Ook Paul en Richard doen een super schenking: Een jong uit de winnares van Agen! Ja, u leest het
goed! Let wel, dit onder voorbehoud van aanwezigheid van de winnares na afloop van het seizoen!
Paul en Richard bedankt voor jullie super schenking! Meer weten over de veiling en de
schenkingen? Hou de website in de gaten.
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