Sil van Vliet wint Barcelona 2022.
Barcelona 2022 is weer een zware editie geworden, duiven die deze vluchten aankunnen zijn van een
speciaal kaliber. Ga er maar aan staan, gelost op vrijdag om 08.00 uur en dan met een snelheid van
minder als 60 km/uur naar huis komen is echt iets voor doorbijters.
Sil had voor deze vlucht 5 duiven ingekorfd, na al een superuitslag gemaakt te hebben op Agen met
30 van de 46 ingekorfde duiven in de uitslag zat de vorm er al goed op. Uiteraard is dit geen garantie
voor een vroege duif op deze monstervlucht, maar goed zat het wel met de kolonie.
Na lang wachten was daar om 2 minuten over 14.00 uur ineens de 2018-1123052 die de overwinning
in de fondclub voor zijn baas binnenhaalde. Sil ziet de duiven niet van verre aankomen aangezien het
hok gebouwd is in een schuur die aardig ingebouwd staat tussen een grote boom en de geitenschuur,
Sil zit dan in het hoekje op wacht en geeft aan dat de duiven zich wel melden als ze er zijn.
Wie is Sil? Een fanatieke jonge kerel van 23 jaar jong die dit jaar furore maakt op de ZLU vluchten,
werkzaam bij Hoogheemraadschap van Rijnland.
Hoe gestart? Het spelen met duiven zit breed in de familie, zijn opa hield al duiven, zijn vader en
broer spelen ook ieder afzonderlijk met duiven en ook aan moederskant zaten er duivenmelkers in
de familie. Sil heeft gekozen voor de vluchten met de lange adem, gestart met de middaglossingen
waar hij ook al regelmatig goede resultaten mee heeft behaald. In 2021 had hij best veel vliegduiven
en wilde hij een uitproberen of ze de ochtendlossingen van de ZLU ook aankonden. Na op Agen en
Narbonne een paar duiven mooi op tijd te hebben gekregen smaakte dit naar meer. Voor 2022 de
keuze gemaakt om alleen de ZLU vluchten te gaan spelen, dat dit goed uitgepakt heeft hebben we
allemaal kunnen ervaren.
Wat is zijn systeem? De vliegploeg wordt in 2 fases gekoppeld, gestart wordt hiermee in december,
de eerste helft wordt dag gelijk gekoppeld met de 9 koppels kwekers, de eieren van de kwekers
worden dan overgelegd bij de vliegduiven, hierna wordt de tweede helft vliegers gekoppeld en daar
gaat de 2de ronde van kwekers onder, daarna brengen de kwekers de 3de ronde zelf groot. Sil geeft
aan dat hij dan in een kort tijdbestek een mooie koppel jongen heeft, er worden alleen jongen
gekweekt uit de kwekers en bewezen goede vliegers, nooit uit jaarlingen. De kwekers worden elke
keer omgekoppeld om zo snel als mogelijk de kweekwaarde hiervan te bepalen. Er worden per jaar 5
rondes uit de kwekers gehaald, de latere jongen worden op de navluchten ingespeeld. Kwekers vindt
Sil echt de basis van zijn hok, hier is de selectie streng en alleen de supers komen hier terecht. Nadat
de vliegers de jongen hebben grootgebracht worden deze verduisterd van half maart tot begin mei, 4
a 5 weken voor de eerste ZLU vlucht wordt hiermee gestopt. De duiven worden van de start in april
wekelijks ingekorfd en worden op weduwschap ingespeeld. Daarna worden de duiven in 3 ploegen
ingedeeld voor de ZLU vluchten, afhankelijk waarop ze gespeeld worden krijgen ze 1 of 2
dagfondvluchten te verwerken. Het streven is dat de oude duiven 3 vluchten gespeeld worden, dit
lukt niet altijd en de jaarlingen krijgen dan Agen en Narbonne. Nadat de duiven hun eerste ZLU vlucht
hebben gehad worden ze niet meer met de afdelingsvluchten meegegeven. Er wordt volle bak
gevoerd, hiervoor worden de mengelingen van Peter Theunis gebruikt, Sil varieert afhankelijk van de
vluchten de samenstelling, gebruikt hier ook gerst bij, de duiven hebben nooit honger. De duiven
worden rond 18.00 gevoerd en gaan om 20.00 uur naar buiten voor de training. Qua medisch
begeleiding worden alleen de verplichte entingen gegeven en wordt er in het najaar tegen paratyfus
gekuurd, echter niet standaard elk jaar. Er wordt sinds 2019 niet meer gekuurd tegen het geel. Een 3
weken voor de eerste ZLU vlucht laat Sil de duiven wel even nakijken.

Leuk detail om nog even te vermelden is dat Sil al enkele jaren op zaterdag de kweekduiven bij de
familie Verkerk verzorgt. Sil verteld, als je ziet hoe fanatiek die Bas is dat pakt je daar toch iets van
mee en dommer wordt je daar niet van.
Sil alsnog gefeliciteerd met deze overwinning en tot de huldiging in februari.
Aad Benschop.

