GEBR. DE
ZWART,
DELFT
WINNEN
PERPIGNAN IN
“FC. DE
GLAZENSTAD”

Gebr. de Zwart met in het midden de Vz van de Glazenstad Aad van
Bergenhenegouwen

De duiven werden om 07.00 uur gelost in Perpignan met een stevige voor de wind en de verwachting dat ze
wel eens voor de avond konden vallen.
Menig liefhebber zat al vroeg in de avond bij zijn hokken, want met de berichtgeving van PiPa zag je als
ware de duiven aankomen.
Maar in de vooravond werd het donker en viel de regen met bakken naar beneden, tenminste in mijn streek
en de hoop dat er bij ons een duif doorkwam vervaagde langzaam.
Maar de eerste duiven die op route lagen, trokken zich hier niets van aan en bereikte ondanks de regen hun
hokken en dit waren dan ook de echte kopduiven. Het leek wel of ze boven de regenwolken vlogen en bij
hun hok er dwars doorheen naar beneden doken.
Als dit regen gebied iets later of eerder over Zuid en Noord-Holland was getrokken waren er veel meer
duiven gevallen. Tegen elven zag je de sterren weer en zaten er grote gaten in het wolkendek.
In Delft was het donker en dreigde de regen, maar het was nog droog toen de 05-1359121 om 20.38 uur op
haar hok neerstreek en zij had de afstand van 1027 km. afgelegd met een snelheid van 1255 m. om weer bij
haar nestje te komen.
Wat een prestatie, zo’n afstand in die tijd, daarmee wint zij de 1e in Fondclub “De Glazenstad”, 1e Afd. 12
“De Kuststrook” en 5e Nationaal Z.L.U.
De “121” hebben de gebroeders gekregen van Kootkar & Zn. uit Overschie en het leuke is, dat haar nest
zusje bij Kootkar & Zn. ook de eerst aankomende duif was, om 21.44 uur en de 58e Nationaal Z.L.U.
speelde. Op twee verschillende hokken en dan samen zo’n prestatie !!
Zij stamt af van het soort vd.Wegen/Rombouts/de Groot en werd dit jaar voor het eerst serieus gespeeld
omdat ze daarvoor weduwduivin was voor de doffers.
Op Barcelona miste ze haar prijs en toen was de bedoeling haar op Marseille te spelen, maar door haar
neststand ging dat niet door en werd het Perpignan.
Ook hun tweede duif, een weduwnaar kwam s’-avonds om 21.27 uur thuis en de derde
‘s-morgens
vroeg om 5.58 uur, de gebroeders klokken 4 van de 11 meegegeven duiven en dit is goed voor de plaatsen
1, 15, 31 en 109 in De Glazenstad.

Op de opening vlucht vanuit Bergerac speelde de gebroeders ook de eerste en toen vertelde ze Aad v.
Bergen Henegouwen, onze voorzitter, dat hij dit seizoen zeker nog een keer zou moeten terug komen en
hun voorspelling is uitgekomen, de eerste en laatste vlucht waren hun triomf.
Dick en Wietze zijn lid bij PV.Het Westen in Delft en daar al 26 x Generaal Kampioen geworden en ook in
de Afdeling 12 De Kuststrook zijn zij jaarlijks bij de Generaal Kampioenen.
Zij spelen hun duiven op weduwschap (doffers en duivinnen) en op nest, ongeveer 80 koppels en ook
kweken zij een kleine 80 jongen voor zich zelf.
Heren van harte gefeliciteerd namens het hele bestuur met deze twee mooie overwinningen.
Wim van Rijk

