
Piet de Vogel schrijf  Nrroooe op zijo oNNm

Narbonne 2019 de op één na laatste ZLU vlucht van het seizoen werd er één waarbij het geduld van
de liefebbers en de begeleiders danig op de proef werd gesteld. In plaats van zoals gepland op
vrijdag te lossen waren de weersomstandigheden zodanig slecht gedurende het hele weekend dat de
duiven pas op maandagmorgen gelost konden worden. Op deze maandag morgen kon om 07.15 uur
het startsein gegeven worden voor de terugreis. Gelet op de weersomstandigheden onderweg werd
er rekening meegehouden dat er ’s avonds duiven zouden zijn en daarom was het niet druk meer na
het inkorven van Perpignan.  Als  het zo is  dat er duiven door kunnen komen heef het verleden
geleerd dat er zeker rekening gehouden moet worden met Piet de Vogel. En hoewel resultaten uit
het verleden geen garante zijn voor de toekomst gaat het deze keer wel op. Als bij de meldpost van
NIC 1622 om even half ten de telefoon gaat zegt Marlien ik zie aan het nummer dat is Piet. En ja
hoor het is Piet de Vogel die meldt dat hij  om 21.26 uur een duif geklokt heef. Het is de NL17-
1245203 die zijn baasje verblijdt met deze aankomst die later goed blijkt te zijn voor de twintgste
prijs natonaal. Het is de eerste goede prijs voor “De Sterke 03”. Als jaarling kwam hij licht gewond
thuis van Narbonne en heef er ter herinnering een deuk in het borstbeen aan overgehouden. Dat dit
hem niet stoorde bleek al op de voorvluchten want met name op de dagfond vluchten kwam hij al
goed naar  huis.  Dat  kwaliteit  niet  zomaar  uit  de  lucht  komt vallen zien  we wel  als  we naar  de
afstamming van “De Sterke 03” kijken. Zijn moeder is de “Super Kweekster”en zij gaf al vier bokaal
winnaars. “De Sterke 193” en “de Sterke 194” zijn halfroers van “ De sterke 03” en zij wonnen een
achtende en twintgste natonaal ZLU. “De Super Kweekster” is soort Ko van Dommelen uit de lijn
van de “Paarsborst”.  De vader  van “de Sterke 03” komt uit  de  “Triple  Ace” nat  asduif  ZLU van
Wijnands. “De Sterke 03” en zijn nestbroer de “202” (vierentwintgste op deze vlucht) zijn de laatste
jongen uit “De Super kweekster”. Om de duiven naar een vlucht toe te brengen wordt enkele dagen
voor ze meegaan vetrijk voer gegeven. Dit krijgen ze in hun eigen bak zodat de thuisblijvers niet te
snel oplopen. Piet is geen mannetje van veel medicijnen hij ziet veel meer in het opbouwen van een
natuurlijke  weerstand en daarom bestaat de begeleiding bij  hem voornamelijk  uit  natuurlijke  bij
producten (ca 80%) de overige 20% is BS en Belgatai van de weerd. Dat de duiven van Piet erfelijk
belast zijn om met dit soort vluchten net voor het donker of anders vroeg in de morgen te vallen
blijkt ook uit de prestates van o.a. Jan Melaard waar ik eerder dit seizoen een reportage mocht
schrijven in verband met zijn overwinning op Pau. Dezelfde dofer wint op Narbonne om 22.14 uur
de zesde in de fondclub. Deze dofer heef Jan zelf gekweekt uit een dofer van Mees van Ginkel
(100% Piet de Vogel) en een duivin die hij  rechtstreeks van Piet de Vogel heef. Als je bij  eerste
prijswinnaars langs mag krijg je weleens een duif in handen. Zo ook deze keer en wat me opviel is dat
deze zeer zacht van pluim zijn. Piet nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning.
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