Mont de Marsan

Het ZLU-fond programma 2021 star e dus niet met Pau maar met Mont de Marsan. De
vooruitzichten waren niet guns g om eventueel te lossen en werd er uitgeweken naar het ca
50 km Noordwestelijk gelegen Mont de Marsan. Vrijdagochtend was het weer daar goed
genoeg om te lossen om 7.15 uur. Vrijdagavond zat we te wachten op de eerste meldingen in
Nederland. Zou het lukken om een duif te pakken in de avond om een 1e te spelen in de FC.
Dat gebeurde niet, dus moest het maar in de vroege zaterdagochtend gebeuren. Dat
gebeurde om 6.37 uur en wel bij Corne van Oeveren. Een echte ZLU-specialist kun je wel
zeggen, zijn hele voorbereiding en piekmomenten zijn gefocust op de marathon vluchten
met ochtend lossing. Corne had 10 duiven mee, zijn 1e getekende voorop, een echte
klasbak. Zijn “Pastoor” 2018-1701360 krasbonte weduwnaar is uit het juiste hout gesneden,
met al eerder een topnotering op St. Vincent 5e NPO. Graag had Corne een duif op de
vrijdagavond gehad, maar totaal uit de verkeerde hoek knalde de Pastoor zo op het hok,
6.37 uur zaterdagochtend, 1007 km afgelegd. Eenmaal gemeld bleek dit de 8e Afdeling 7 en
1e Afdeling 7 regio C en de snelste in de FC. Corne runt een zorgboerderij te Overberg daar
hee hij de ruimte en hokken om het geliefde spel te spelen,de ZLU vluchten. Hier wordt
gevlogen op totaal weduwschap, de doﬀers hebben een hok van 6 mtr en de duivinnen een
hok van 4 mtr. In het voorjaar wordt er rus g aan ingevlogen, om te vlammen in de
aankomende maanden. Totaal weduwschap is een bewuste keuze van Corne, makkelijker en
hij ziet graag lesbische duivinnen waar hij geregeld succes mee hee . Zo ook op deze vlucht,
zijn 2e en 3e duif zijn lesbische duivinnen. De duiven welke de hokken bevolken zijn
voornamelijk 90% duiven van Arjan Beens en van Verweij de Haan, lijn Messi. De Pastoor is
dan ook van het soort Arjan Beens. Met 10 duiven mee en aankomsten op zaterdag: 6.37,
7.25, 7.41, 9.47, 14.13 uur een prima start. Met een druk programma voor de boeg met als
hoofddoel Barcelona, de passie en zelfverzekerdheid van het kunnen van zijn duiven zou het
zomaar kunnen dat we elkaar dit seizoen nogmaals gaan zien voor een reportage Corne!
Bedankt voor de gastvrijheid en nogmaals gefeliciteerd.
Sander Bos Hilversum

