Boxmeer en Lorris 17 en 18 juli
2e Jongeduivenvlucht met een lossing uit Boxmeer ipv Gennep vanwege het hoge water. Ook deze
keer niet gemakkelijk met die noordenwind. Concoursduur 50 minuten.
1,2 en 8 voor de vakantievierder Raymond. 3 Wietse. Op 4 en 5 Willem W, 6 dochter Femke. 7 Cees
en op 9 en 10 de Jong (Sorry, naam nog niet in het hoofd). 50% of meer vlogen Willem W, Cees, Jelle,
Douwe en Willem B.
Dan de afsluiter van het oudeduivenseizoen. In stijl, overstaan en 90 km korter gereden. Ook zondag
was er nog de noordenwind. Weinig duiven in de club: 55 van 8 liefhebbers, geeft wel aan wat voor
seizoen het is. Pittig dus met een concoursduur van 3 uur!
Op 1 Jelle, dan Ale op 2. De plaatsen 3,5,6,7 en 10 waren voor Willem W. Op 4 en 8 Dicky en Harm op
9. 50% of meer: Willem W en Dicky.
Het was de tweede beurs in Kassel. De duivenkrant waar voor ik schrijf was net met het eerste
nummer uitgekomen. Samen met de uitgever van die krant zat ik aan tafel in het hotel. Er schoven
nog een paar mensen aan. De duivendokter die ook voor de krant schreef kwam binnen samen met
een vrouw. Ze was duidelijk wat jonger dan hij. Ze stelden zich voor aan degenen die ze niet kenden.
Hans-Peter Huppeldepup en Maria Huppeldepup. Het werd een gezellige avond. Aan het eind liep
het koppel innig weg, ze vonden elkaar heel aardig.
Een paar weken later belde de uitgever mij. Even een inleiding en toen: ‘Wat ik gisteren heb
meegemaakt? Omdat Hans-Peter voor mij schrijft had ik een afspraak gemaakt om mijn duiven daar
te laten onderzoeken. Ik kom binnen en de dame uit het hotel staat achter de balie. Verderop stond
nog een andere dame. Ik groet haar en zeg dat ik een afspraak heb met haar man voor onderzoek
van mijn duiven, dus is uw man er ook? Op dat moment werd het heel ongemakkelijk. De dame
achter de balie kleurt zeer snel rood en terwijl dat gebeurd zegt de dame op de achtergrond ‘Ik zal
mijn man wel even halen!’
Voor belangstellenden: de beurs in Kassel gaat ook dit jaar niet door.

