Duiven en Chalons 11 juli
Eerst ’s morgens de 1e jongeduivenvlucht uit Duiven met een gescheiden lossing noord-zuid. Zoals
gewoonlijk dit jaar was het weer niet geweldig, veel te stil. Tijdsduur concours in onze club 45
minuten, veel te lang. Je kon ook het voordeel zien van buurtclubs die bij elkaar in de auto zaten: in
Jubbega en Bontebok bijvoorbeeld ging het een stuk sneller. Daar waren blijkbaar veel duiven
gezamenlijk deze kant op gevlogen. Winnaar bij ons was Piet Hoekstra, gevolgd door Willem
Wagteveld op 2,3 en 5. Dan Cees Jonker met 4,6 en 7. Op 8 en 9 Jelle Stuurman en 10e was Wietse
Potijk. Cees Jonker had de beste uitslag met 12 van de 18. Verder hadden Willem Wagteveld, Wietse
Potijk en op de valreep Henk Bles ook 50% of meer. Er waren achterblijvers.
Dan Chalons, een vlotte vlucht. Oude duiven gaan beter om met dit weer. Winnaar hier Raymond de
Vries, 2e, 3e,5e en 8e Willem Wagteveld. Op 4 Dickie de Jong, 6,7 en 9 Jelle Stuurman en op 10 Henk
Bles. In totaal hadden we nog (maar) 125 duiven mee…. 50% of meer: Willem Wagteveld 80% en Ale
vd Wal.
Gerrit Abrahams was geen goede liefhebber. Wel was hij groot liefhebber van de gele jongens en hij
was voorzitter van onze club. Daar was hij heel geschikt voor. Alles conflicten werden door hem met
een lach en een schouderklopje opgelost, dat terzijde. Terug naar de gele jongens. In het seizoen was
dat geen probleem. Op donderdag inkorven, ook op vrijdag. Dan afslaan op zaterdag en ook op
zondag. De club was in de kroeg, dus dat zat wel goed. ’s Winters was lastiger. Dus maar naar een
tentoonstelling of een verkoping, die waren er overal, zowel op zaterdag als op zondag, soms ook al
op de vrijdagavond en altijd in… juist. Die keer was hij vast van plan geen duif te kopen. Uit voorzorg
had hij geen mandje meegenomen. Maar ja, die gele jongens. Dus was het handje weer de lucht in
gegaan. Geen mandje, geen nood. De duif werd in een krant gerold en op de kop in de binnenzak
gestoken. Zijn vrouw vond de volgende morgen strontjes onder de kapstok.

