Subliem!!! Sil van Vliet pakt met de winst op Perpignan voor de 3de keer de
zege in de fondclub.
Twee ZLU vluchten op rij winnen en de derde vlucht dit seizoen in onze sterke fondclub is echt een
unicum en zal zelden of niet in het bestaan van onze fondclub zijn voorgekomen
Echter Sil van Vliet flikt het dit jaar wel, echt petje af wanneer je dit voor elkaar krijgt. Na de winst op
Barcelona en Narbonne nu ook de nummer 1 op Perpignan. En we praten niet over zomaar wat
vluchtjes maar wel over vluchten van de zwaarste categorie, ga er maar aanstaan alle drie de
vluchten worden gewonnen met snelheden die onder de 1000 meter/min liggen dan moeten de
duiven in perfecte conditie, super gezond en goed gemotiveerd zijn. Als je dan ook nog de 2e prijs
pakt op deze vlucht heb je ze echt super zitten.
De duif die voor dit laatste spektakel verantwoordelijk is, is de 2019-1675801 een duif die Sil heeft
verkregen op een bon van Paul Scharleman uit Gouda. De ‘’801’’ had in zijn loopbaan al een aantal
middaglossingen gehad en heeft dit jaar zijn debuut gemaakt op Barcelona en had hierop een
staartprijsje. Nu op Perpignan gespeeld op 10-14 dagen broeden schiet hij uit zijn slof door een zeer
vroege aankomst. Na een dag uitstel werden de duiven op zaterdag 6 augustus om 07.30 gelost, de
‘’801’’ arriveerde een dag later om 11.16 in Ter Aar voor de gouden constatering waarmee hij tevens
nationaal de 4e prijs voor zich opeist en weer een mooie bokaal voor Sil verdiend. Sil zijn 2 de
aankomende duif op deze vlucht pakt ook in de nationale uitslag de 7de prijs wat nogmaals
onderstreept wat een formidabel seizoen Sil dit jaar beleeft.
Nog een paar weetjes, Sil vindt het kweken van duiven belangrijker dan ermee te vliegen, na zo’n
seizoen als deze zit hij met beide zeker op het juiste spoor.
Selectie wordt voornamelijk gedaan via de mand, duiven moeten zich bewijzen, hun plekje
verdienen. De Jonge duiven moeten in hun eerste levensjaar zoveel als mogelijk ervaring opdoen.
Echter met jaarlingen is hij coulant, als ze hem aanstaan en zich nog niet hebben laten zien krijgen ze
zeker nog een kans om zich als tweejarige alsnog te bewijzen.
Sil, wat jij dit jaar hebt gepresteerd echt super, diep respect, 3 x op het podium in Kerkrade!! het zal
niet meevallen om dit volgend jaar te evenaren, echter met jou gedrevenheid en fanatisme zullen dit
zeker niet de laatste wapenfeiten van je zijn en deze heb je alvast binnen.
Sil, je zal in februari bij de huldiging zeker in de spotlights gezet worden en nogmaals van harte
proficiat met deze formidabele prestaties.
Aad Benschop.

