Perpignan, ook deze slotvlucht van het seizoen, met zijn “Floor”, is voor Vincent Vork en hoe!
Voorstellen hoef ik u niet meer aan deze geweldige duivenman, de manier waarop hij de afgelopen
jaren in de fondclub uitslagen neerzet maakt hem tot de te kloppen man in Zuid-Holland en ook
Nationaal.
Om u een idee te geven wat hij dit jaar presteerde het volgende: St. Vincent NPO 3 mee 26 e/1 prijs de
rest zijn ZLU vluchten Pau 11 mee 2e/5prijs- Agen 51 mee 12e/24 prijs- St. Vincent 2 mee 1e/2prijs
-Marseille 4 mee 26e/1 prijs- Narbonne 25 mee 3e/15 prijs(superuitslag)-Perpignan 25 mee 1 e/12
prijs. Hij heeft duidelijk de focus op de ZLU vluchten en korft ook niet alle NPO vluchten in.

Van Narbonne had Vincent 25 doffers mee en naar Perpignan gingen de duivinnen hiervan mee, met
het gekende resultaat 25 mee 12 prijs en dan te weten dat het een meer dan moeilijke vlucht was. De
aankomst is weer een verhaal apart, wetende dat in de voorvlucht enkele duiven hun hok bereikt
hadden was het wachten tot donker met wat duivenmaten. Toen het 23.00 uur was geweest gingen
de eerste mannen naar bed want nu zou er zeker geen duif meer doorkomen, Vincent die voor het
wachthuisje stond zag in een flits iets voorbij schieten maar het was te donker om te zien wat het
was, maar toen hij een klap tegen de ren hoorde dacht hij dat zal toch niet, dus liep hij naar de ren en
jawel daar kwam de 2014-1084263 “De Floor” aanlopen op weg naar de deur. Toen snel de lichten
weer aangedaan, ze vloog het hok op en even later op de klep om 23.38.12 uur. Wat voor een
kwaliteit en mentaliteit heeft zo’n duifje dan toch om zo door te zetten, ze moet zeker meer dan twee
uur in het schemer/donker hebben gevlogen.
Over kwaliteit het volgende de eerste van Agen is een broer, de eerste die tweede in de fondclub was
van Pau(Mont de Marsan) is de nestmaat, en de tweede van Perpignan is ook een zusje heb je denk ik
wel een top kweekkoppel op je hok. Echter een top duif moet ook een top verzorging hebben en dat
is hier wel gewaarborgd. Ook het medische plaatje is mede door de samenwerking met Dr. van der
Sluis en zeker Stephan Göbel, die hier ook mede de duiven begeleiden in goede handen. Deze
samenwerking geeft voldoende vruchten om van een succes te spreken.
Vincent het was me weer een waar genoegen even op je hok te zijn en ook wat duiven in handen te
hebben.
Aad van Bergenhenegouwen

