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Saint Vincent
2011
Afgelopen weekend was het zover: de
klassieker van de middaglossingen Saint
Vincent de Tyrosse. De wedstrijd waar veel
mensen naar uitkijken en waar historie wordt
geschreven.
Vroeger, vroeger was het mooi, de namen
van de winnaars werden onsterfelijk en
duiven gingen voor megabedragen naar
het buitenland.
Ik heb veel eerste prijswinnaars in mijn
handen gehad zoals de "Rode 19" van Sjef
den Ouden uit het Brabantse Halsteren. Een
geweldige klepper die louter kopprijzen won
en zijn loopbaan afsloot met de 1e Nationaal Saint Vincent in een moordende hitte.
Of de rampvlucht van 1981 die gewonnen
werd door Victor Emanuel Otto uit Bergen
op Zoom. Niemand zal deze wedstrijd ooit
vergeten en de winnaar zeker niet.
Vervlogen tijden?
Ik weet het niet. We hadden wel veel meer
duiven In concours en speelden In twee sectoren namelijk Zuid en Noord. Tegenwoordig
doen we het met enkele tienduizenden duiven minder in vier sectoren. Vroeger kende
ik de winnaar van vijf jaar geleden, maar wie
won er afgelopen Jaar ook weer? Heeft Saint
Vincent haar allure verloren of sla ik de plank
volledig mis?
Wat ik wel weet is dat we tegenwoordig in
een seizoen 13 tot 14 overnachtingen kunnen spelen. Door deze ruime keuze krijg je

Pagina 59

natuurlijk veel meer nationale winnaars dan
voorheen. Ook de verdeling van nationale
overnachtingen in vier sectoren geeft vier
winnaars en dit zal ook wel een rol spelen.
Overigens is deze verdeling natuurlijk niet
meer van deze tijd. De wind Is zo alles bepalend dat het volledig onbegrijpelijk is dat
Zeeuws Vlaanderen In dezelfde sector tegen
Limburg speelt. Sector 2 is veel eerlijker daar
de breedte van de sector veel geringer is dan
die van sector 1. Oplossing is relatief eenvoudig door Sector 4 te laten zoals hij is of
te vergroten door de grens naar beneden op
te schuiven. De rest van Nederland verdelen
in drie sectoren maar dan in de lengte. Zo
speel je een veel eerlijker spel.
Sint Vincent 2011
In het Nationaal inkorfcentrum in het Noord
Hollandse Santpoort hadden zo'n 35 liefhebbers 204 duiven aan de meet gebracht,
ledereen was vol vertrouwen aan de Inkorftafel, maar dit was wel even anders na de
wedstrijd. Kleine kopjes van liefhebbers die
voor dag en dauw waren opgestaan. Die net
als hun duiven regen en wind trotseerden
voordat ze elkaar weer zagen. Wat een
kilte en armoede was Sint Vincent 2011.
Natuurlijk alle respect voor de winnaars,
maar het was zo'n jammerlijke vertoning en
totaal onnodig!!
De Nationale lossingscommissie had besloten de duiven te lossen met een stevige wind
in de rug. Men wist ondanks de regenbuien
dat er heel veel duiven in de nacht zouden
arriveren. Vanaf 2 uur 's nachts arriveerden
de eerste duiven en voor 6 uur waren er
nationaal meer dan 500 duiven thuis.
Enkele uren later kon een armoedige

wedstrijd gelukkig worden afgesloten. Een
wedstrijd waar weinigen een goed gevoel
aan over hebben gehouden. Een nationale
wedstrijd onwaardig!
Het had ook anders gekund. De duiven
lossen vroeg in de morgen,' zodat iedere
liefhebber 's avonds duiven thuis zou hebben zonder enig probleem.
De lossingscommissie meldde dat zaterdagmorgen het weer niet best was in Saint
Vincent, maar zondag was dit wel het geval.
De weersvenwachting over de gehele lijn was
voor zondag duidelijk beter dan zaterdag. De
wind was zondag wel meer gedraaid naar
het westen, maar de duiven zouden bij een
ochtendlossing toch een behoorlijke snelheid aanhouden, zodat de wedstrijd voor
alle sectoren waarschijnlijk op de eerste dag
zou kunnen worden gesloten.
Met wind mee duiven zo vroeg mogelijk
los!!
Laten we nu eens het lef hebben om dit
besluit nu eens eindelijk te nemen. Een middaglossing alleen de duiven in de middag
te lossen indien de wind niet van achteren
komt. Laten we nu niet stug volhouden en
vasthouden aan het lossen in de middag
indien dit negatief is voor mens en dier!
Kijk naar de omstandigheden en laten we
hier zo goed mogelijk gebruik van maken.
Hierdoor kunnen vluchten zoals Sant Vincent klassiekers blijven waar we trots op
kunnen zijn en blijven. En geloof me Sant
Vincent 2011 was een anti reclame voor de
nationale grote fond. Ik hoop met velen op
een verstandige koers van onze nationale
lossingscommissie.
Ronald Geerdink

st. Vincent-de-iyrosse in Brabant 2000 voor
Van de Pol & Verhoeven, Goirle
Na een dag uitstel dus los op zaterdag om 13.30 uur Ondenweg in
Midden-Frankrijk buien met een westen- tot zuidwestenwind. Plaatselijk 's nachts verspreide buien over het zuiden van het land. Vroegste
duiven vallen vanaf 02:03 uur In Limburg. Hier in afdeling Brabant
2000 valt de vroegste duif om 03:50 uur In Goirie bij Van de Pol &
Verhoeven. Ghrist vindt rond half vier een duifje op de goot aan de
overkant van de grote kooi. Het gaat om een klein geschelpte duivin
met ring 09-3932318, vanaf nu 'Erica' geheten. Als jaariing vloog ze
Bordeaux maar prijsde niet. Dit keer echter was ze de snelste van
3.842 duiven.
Ze is van nobele afkomst. Haar vader namelijk is de 'Barcelona', zelf
ooit 9e nationaal Barcelona. Deze stamt uit de 'Rosmalen' van Gebr
van Boxtel, Goirie (broer van de vader l e nationaal St. Vincent bij
Brord van Boxtel in 2000) maal de '538 (Golden Lady) uit 1 e nationaal
St. Vincent 1996 maal ingeteelde naar de 'Poco', stamduif van Jos
Thoné uit As, België. (Poco speelde l e nationaal dulvinnen Barcelona
1995). Moeder van 'Erica' Is ingeteeld naar de 00-0044837 'Goldwing'
van Rob Roks, Rucphen, zelf een sublieme vlieger (oa 2e nationaal
Tours tegen bijna 15.000 duiven).
Om 03:50 loopt 'Erica' uiteindelijk over de antenne en bezorgt hiermee
Christ de koude rillingen. De volgende aankomsten zijn om 04:54 05:55 - 05:59 - 06:34 - 07:22 - 07:51 - 08:02 enz. Met 75 mee pakken
de heren er 20 in de prijzen. Wel moesten op maandag nog 18 duiven
zich melden aan de Dorpstraat...
Wederom een eerste ln Brabant 2000 na de laatste keer in 2007,

toen pakten Ghrist en Vincent om 04:14 uur eveneens de eerste prijs
van een snelle St. Vincent. In onze afdeling werden 7 duiven in de
neutralisatletijd gedraaid (nationaal In sector 1 waren dit 55 stuks)
en staat de ' Erica ' als enige tussen allemaal Limburgse duiven op
nummer 10 op de nationale teletekst... Christ en Vincent van harte
proficiat.
Jeffrey Hermans

