Verslag van de wedvlucht Chateauroux op 6 juli 2013.
Donderdag tijdens het inkorven van de duiven was het gesprek van de dag de
weersverwachting voor het weekend. Het zou zeer warm worden het weekend een hele omslag
ten opzichte van de afgelopen weken.
De duiven moesten toch zo een 650 km afleggen onder warme omstandigheden en dat gaf toch
wel de nodige bedenkingen.
Zaterdag was het ’s morgens beter weer dan op bijvoorbeeld de losplaats Pont st. Maxence
waar het erg mistig was. Om 07.15 uur gingen dan ook 52.000 de lucht in om als eerste in
Nederland geklokt te worden. Chateauroux was namelijk een nationale vlucht die ook onder
verantwoording viel van een nationale lossingscommissie.
Tien uur later na de lossing van 07.15 uur zou betekenen dat omstreeks kwart over vijf duiven
zouden moeten vallen rekening houdend met het warme weer en de kopwind.
Op Chateauroux werden door dertien liefhebbers 74 duiven ingekorfd om de 19 te behalen
prijzen te verdelen.
Zelf was ik meldpost en ik had gezien het verloop van de vlucht Pont st. Maxence waar 66 km
per uur werd gevlogen niet gedacht dat die snelheid ook gehaald zou worden door deze duiven
gezien het erg warme weer waar ik in zat.
Het is altijd weer schrikken als de telefoon gaat om kwart over vijf, zeker iemand om wat te
vragen?.
Maar nee het was Jan Recourt die stond te stuiteren aan de andere kant van de lijn. Ik heb er
een hoorde ik hem stamelen, geintje zeker zei ik, nee echt waar dus de gegevens opgenomen.
Het betrof zijn tweede getekende duif de 2-1419013 die op 17.11.34 uur was geconstateerd.
Jan heeft een top middag op deze vlucht naast de 1e plaats ook nog de 5e, 9e 11e en 17. Vijf
van de 12 inde prijzen een mooie prestatie.
Na de doormelding naar compuclub en pigeonvillage was het wachten op de volgende melding.
Deze kwam van Harry Voskuilen die draaide op 17.23.05 zijn 3e getekende. Harry was ook
goed op dreef op deze vlucht hij legde ook beslag op plaats 6 en 19. Drie duiven mee drie in de
prijzen een honderd procent scoren dus.
De derde melding kwam van Mees Doornekamp die zijn 545 had gedraaid op 17.23.22 uur en
kwam qua tijd voor Harry op de tweede plaats. Ook de vierde plaats was voor Mees. Ook hij
een honderd procent score, twee mee twee prijs.
Op de 7e en 10e plaats werd beslag gelegd door Willem van de Schagt. Van de 14 mee er 2 in
de prijzen.(onder de maat Willem)
Ronald Veenendaal melde zijn duif op 18.12.23 uur en was hier niet erg blij mee. Hij was de
hele week bezig geweest met de voorbereiding van de duiven. ( beiden misschien teveel
opgefokt geweest)
Ons jeugdlid Carl Maassen deed op deze vlucht ook weer van zich spreken en kwam in de
uitslag op plaats 12 net voor zijn vader Ton Maassen die op plaats 14 en 15 beslag legde.
Om de plaatsen allemaal te noemen is op plaats 18 Gerard de Graaf geëindigd. Vier leden
hebben geen prijs gevlogen.
Al met al een pittig vluchtje waar met het uitslaan veel duiven nog niet thuis waren.

