11-9 Chalons en Champagne + Tongeren
De laatste vluchten van 2021. In Chalons gingen ze om 10.00 uur los en in Tongeren om 13.25. Weer
geen vroege lossing en onderweg kregen de duiven te maken met een aantal buien. Geheel in de stijl
van het seizoen 2021.
Van Chalons kwamen ze als eerste. In onze club waren 91 duiven mee…. Op 1en 2 Wietse Potijk. 3,4
en 5 Willem Wagteveld. Op de plaatsen 6,7,8 en 9 Ale vd Wal en op 10 de Wagteveldzusters. 50% of
meer haalde niemand, althans niet op de 1:4 voorlopige uitslag op Compuclub.
Dan, even later de duiven vanuit Tongeren. 279 waren er mee. Willem Wagteveld speelde daar 1 en
7, op 2, 4 en 9 Raymond de Vries. De plaatsen 3,5 en 8 waren voor Jelle Stuurman, op zes dochter
Lusanne en op 10 Gerben en Wiepie Wijtsma-Visser. 50% en meer was er voor Willem Wagteveld en
Miss 100% Lusanne Stuurman haalde dat nu weer, voor de 4e keer op de natour: 2/2!
‘De duif is nu weg, vertelde hij. Nadat ik bij je was, heb ik de duif meegenomen in een doosje en
losgelaten aan de andere kant van de Afsluitdijk. De truck geparkeerd en de duif door het raam
losgelaten. Ze vloog een rondje en landde op de truck. Ik naar buiten en joeg haar weg. Ze vloog nog
een rondje en vloog toen de cabine binnen! Nogmaals losgelaten en daar weer naar binnen. Op het
doosje zat ze mij aan te kijken. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om haar weer buiten te
gooien en vervolgens weg te rijden. Dus ging ze verder met mij mee. ’s Avonds thuisgekomen bij huis
losgelaten en daar zocht ze haar plaatsje boven het kippenhok weer op. Zo heb ik haar een aantal
keren meegenomen, in het doosje en losgelaten als ik stopte. Ze vloog dan een paar rondjes en ging
door het raam op haar doosje zitten. Daar bleef ze dan netjes zitten. En zo waren we samen
onderweg. Bij huis was ze meestal bij de kippen. Samen eten en op haar plaatsje boven de kippen.
Tot vorige week. Ze ging weer mee. Ergens bij Utrecht tijdens een stop het raampje open en nu was
ze weg. Ik heb nog een half uur gewacht maar ze kwam niet meer…. Ik mis haar, kan ik je wel zeggen.
Je gaat je toch hechten aan zo’n beest.’

