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Afgelopen weekeinde hebben we met de vluchten uit Pont Sainte Maxence en Issoudun de meimaand afgesloten met 2 prachtige vluchten. Met vooral open weer en wind op kop waren het beide
pittige vluchten. De overwinning van Pt. Max in de ZUF viel andermaal bij onze vereniging en wel op
de Zuidgeest bij Maarten Huijsmans, op de voet gevolgd door 2 doffers van Comb. de Dooij waarmee
het volledige podium binnen de vereniging bleef. De uitslag van Comb. de Dooij is goed voor de
vermelding van Grootmeester in Het Spoor der Kampioenen. Met een snelheid van 75 km/uur voor
de vitesse wisten we dat het voor de dagfond een zware dobber zou worden om boven de 70
km/uur te blijven. Om 15.00 uur de eerste melding bij Comb. de Dooij op Calfven en 9 minuten later
uit Bergen op Zoom bij Gradus Haisch. Goed voor de plaatsen 3 en 4 in de ZUF. Opvallende prestatie
van Gradus met binnen iets meer dan 30 minuten 11 vd 12 duiven thuis. Ook Chris-Jan van Haaften
laat zien dat hij de weg omhoog heeft gevonden en klokt binnen 15 minuten 5 vd 8 ingekorfde
duiven, chapeau!
Vandaag 1 juni, de start van de meteorologische zomer. De vluchten gaan elkaar nu snel opvolgen en
we schakelen door naar de hoogste versnelling. Achtereenvolgens gaan we naar Sens, Chateauroux,
Morlincourt, St. Vincent, Sens, La Souterraine en Pt.St. Maxence. En dan niet vergeten dat op 22 juni
de eerste opleervlucht met de jonge duiven uit Duffel wordt gehouden. Kortom tijd om nu goed
wakker te zijn en de opleermanden tevoorschijn te halen om de jonge duiven op tijd af te richten.
Zorg dat je op tijd begint en de grote teleurstelling van verliezen voor probeert te blijven.
Vandaag werden we door het bestuur van B2000 geïnformeerd m.b.t. de vlucht Bordeaux op 1 juli.
Deze vlucht is van een middaglossing veranderd in een ochtendlossing. De argumentatie hierbij is
niet gegeven en is ons niet bekend. Zodra we aan de overnachtvluchten beginnen is er ook een
meldingsplicht. In het vorige Krabbeltje hebben we uitgelegd hoe het werkt, maar het werkt altijd
het beste als we het nog eens herhalen. De Meld-App is ontwikkeld voor het handmatig invoeren
van de duiven op Live-Compuclub. Deze ‘Meld-App’ is voor alle leden en verenigingen van de NPO
die de live aankomsten willen doormelden. Hierbij de link naar het
webadres Https://www.dsbd.nl/meld-app
Hoe werkt het?
Bij het openen van deze link wordt je NPO lidnummer gevraagd. Als je dit invult krijg je een lijst met
vluchten waaruit je kunt kiezen en op welk niveau je de duif wilt melden. Daarna krijg je een
overzicht van de duiven die je hebt ingekorfd en kun je de aankomsttijd invullen. Mocht het niet
lukken, vraag het dan en we kunnen het in het clublokaal demonstreren.
De agenda voor juni 2022:
Zaterdag 4 juni is Sens een vlucht met een Jubileum prijs voor de winnaar 2/3 in de uitslag.
Donderdag 9 juni korven we in voor Chateauroux in B2000 verband en ook op deze vlucht wordt een
Jubileumprijs vervlogen.
Vrijdag 17 juni wordt dan de eerste Nationale vlucht vervlogen vanuit St.Vincent waarvoor de duiven
op dinsdag worden ingekorfd.
Op 24 juni wordt de vlucht uit Pau vervlogen en komen ook onze ZLU liefhebbers aan hun trekken.
Op de 3e dagfondvlucht 25 juni uit La Souterraine wordt dan weer een jubileumprijs vervlogen.
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Koppelen chipringen en opschonen bestand in het ECS
Met de start van het programma voor de jonge duiven in aantocht is het ook de hoogste tijd om
onze bestanden in de computer van Frans Bril op te schonen. Bij deze een oproep aan iedereen om
bij Frans een lijstje af te geven van duiven welke zijn weggegeven of niet meer aanwezig zijn zodat
Frans alles netjes kan voorbereiden voor het koppelen van de jonge duiven.
Vogelgriep
De vogelgriep blijft de gemoederen in Nederland bezig houden. In de streek van Lunteren zijn er
liefhebbers die dit jaar nog geen duif hebben kunnen inkorven en ook de streek van Reeuwijk is
getroffen door een besmet bedrijf waardoor de grote kanonnen Willem de Bruijn en G&S Verkerk
geen duiven in kunnen korven en zelfs ook niet mogen opleren.
Weerspreuken juni
• Wat Sint-Medarus 1 juni geeft, droog of nat, zes weken duurt het dit of dat. Laten we hopen
dat het 6 weken droog blijft, maar de voorspellingen voor het Pinksterweekeinde zien er
anders uit.
• De maand juni werd genoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van oppergod
Jupiter. Het is de zesde maand in de Gregoriaanse kalender. Juni heeft 30 dagen. Andere
benamingen voor de maand juni zijn de zomermaand, de rozenmaand en de weidemaand.
• In juni worden in vele landen de papa's in de bloemetjes gezet. Deze dag is verschillend van
land tot land. In België valt Vaderdag op de tweede zondag van juni, in Nederland op de
derde zondag van juni.
• Midzomerfeest: In Scandinavische landen wordt het Midzomerfeest gevierd op 21 juni, de
zonnewende. Het is de periode met de langste dag van het jaar. In sommige landen gaat de
zon zelfs niet onder. Overal in het noorden worden voor het Midzomerfeest grote
vreugdevuren aangestoken. Mensen dachten vroeger zo de duistere krachten te beletten
terug vrij spel te krijgen tijdens de weer langer wordende nachten. Ook gelooft men dat op
deze dag kruiden en planten magische krachten krijgen.
• Een koude periode in juni wordt wel de schaapscheerderskou genoemd.

Allemaal veel succes met de komende vluchten en tot de volgende krabbel,
Bestuur P.V. De Luchtklievers

