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Pau 2008 werd vrijdag om 8 uur gelost met een veranderlijke wind en vanaf half Frankrijk werd de wind
Zuid-West tot West, windkracht 5 tot 6 langs de kust.
De verwachting dat Limburg ’s-avonds een duif kon pakken kwam ook uit, maar ik had  daar meer duiven
verwacht.  Een storing boven Noord-Frankrijk en België  gooide roet in het eten en de duiven moesten ver
Oostelijk overnachten.
De eerste duif in Zuid-Holland (Afd.5) viel om 8.19 uur in Pernis bij H.Hage en het duurde tot 5 voor 10
voor de tweede duif viel, bij Dirk den Engelsman in Maassluis. en hiermee met de eer in FC.De
“Glazenstad” ging strijken.

 
Dirk stond met zijn schoonvader op de duiven (duif, hij had er 1 mee) te letten, toen er tussen een paar
sierduiven, die rond vlogen, één uit het koppeltje naar beneden dook en direct naar binnen liep. Het was
“COCO”, zijn tweejarige weduwnaar met ringnr. 06-1099742, deze donkere witpen was de enige duif die
Dirk, vol vertrouwen, had ingekorfd voor Pau.



Toen ik verbaasd aan Dirk vroeg, waarom maar één voor Pau?Begon hij te lachen en zei, straks als je mijn
hokje ziet, begrijp je het wel.
 
Dirk is al van zijn 10e jaar met de duiven bezig, eerst thuis, daarna bij zijn schoonvader en nu achter zijn
eigen huis.
Vroeger was het de Kuststrook en nu Afd. 5, hij is lid van de ‘Vredesduif’ in Maasland en speelt in
CC.Rijnmond
Vroeger was dit een duiven Mekka, maar nu zijn er nog maar 7 leden over en moest hij uitwijken naar
Maasland en hier is hij de enige die voor de Z.L.U een duif inkorfde. Zo is het leden aantal in de jaren
teruggelopen.
 
Buiten, bij het hok, begreep ik die ene duif op Pau. Een hokje met 3 afdelinkjes, één voor 16 weduwnaars,
daarnaast de weduwduivinnen en haaks hierop een jonge hokje, waar net 20 jongen geplaatst kunnen
worden en hier zitten ook twee kweekkoppels tussen. Als je dan zijn uitslagen ziet en hoe hier met de
duiven gepresteerd wordt, op middag en ochtend lossingen, is dit haast niet te vatten. Op al deze vluchten
maar één of twee duiven mee en dan het hele seizoen goed presteren het is bijna niet te geloven.
 
Zelfs Jan Ouwekerk was het opgevallen dat Dirk hem een paar keer goed voorzat en belde of hij eens mocht
langskomen om dit te zien. Jan vertrok met het ene kweekkoppel voor een paar maanden te leen en wie Jan
kent, weet dat het wel heel goed moet zijn geweest, anders zegt hij het je recht voor je raap.
Uit deze duiven en ook uit samenkweek zijn zeer goede duiven gekomen, zowel bij Dirk als bij Jan.
“COCO” de overwinnaar van Pau stamt ook uit zo’n samenkweek met Jan Ouwekerk
 
De duiven waar Dirk mee begonnen is, zijn geen dure stamboom duiven, maar twee duivinnen uit de
Rooien van Henk Zwaard.
Deze Rooie was de stervlieger uit de buurt en er was bijna niet tegen te spelen. De meeste duiven bij Dirk
zijn ook rood van kleur en geven prima door.Met P. en S. Verbeek zijn ook duiven geruild en dit zijn niet de
eerste de beste melkers, gezien hun uitslagen en kampioenschappen.
 
De afgelopen twee jaar wilde het niet meer lukken en Dirk weit dit aan het vernieuwen van de golfplaten op
zijn hok, dit waren zwarte platen en het hok raakte over verhit, na een isolatie laag onder het plafond dit jaar
is dit over en direct op Pau het resultaat.
Het hok staat op het Oosten, maar de zon schijnt de hele dag op het hok. Voeren doet hij met Havens Vlieg
en geen volle bak, eerst een beetje tot ze geen honger meer hebben en alles op eten, daarna weer zodat ze
kunnen kiezen wat ze zelf willen hebben. Op medisch vlak zeer weinig, geelkuurtje en wanneer iets echt
nodig is en verder schoon drink water.
Alles zo simpel mogelijk, volgens Dirk, mijn duiven moeten het doen van hun kwaliteiten en door de
strenge selectie op een klein hok gaat dit vanzelf.
Ik was hier bij een gedreven duiven melker waar ik zeker nog eens terug kom.
 
Wim van Rijk
 
 


