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De temperatuur sti jgt ( heel langzaam ) naar ongekende hoogte!  

 

 

 

Nee niet de buiten temperatuur, niet de temperatuur op het hok en NEE! ook niet van het bier. Nee juist het 

bloed van de marathon speler is het dat in temperatuur sti jgt. Allemaal zi jn ze ondertussen uit hun holen 

gekropen en hebben hun duiven al enige keren zelf  afgericht en/of zi jn al met de wagen van de afdeling mee 

geweest. De hartjes beginnen sneller te kloppen bij deze mannen en de looppasjes worden alsmaar groter en 

sneller.  Iedereen hoopt natuurl i jk zonder kleerscheuren uit de voorbereiding te komen e n daarvoor dienen we 

ook te waken. Duiven moeten gezond zi tten dat is een gegeven maar ze mogen niet te vroeg in vorm komen 

maar ook niet te laat want dan is het verspelen van duiven, op serieuze 500km africhtingen, een gevaar op de 

loer. De weduwnaars zit ten bij de meeste nog op een nestje en de nestduiven zitten vaak nog op weduwschap 

in deze periode. Dus nog op ruststand zeg maar. Al le favorietjes waarover de hele winter is gepraat en 

nagedacht komen nu weer in actie. Over een dikke 4 a 5 weken is het da n zover en gaat ook onze geliefde tak 

van de duivensport beginnen, dan moeten die  Favo's er al staan…   De mannen van de lange adem kunnen dan 

weer volop hun neus ophalen want er staat weer een bomvol programma voor de deur deze zomer. Klassiekers 
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als Pau en St-Vincent zi jn voor de meeste het begin van een lange optocht aan vluchten die afgewerkt gaan 

worden. 8 weken knallen van weekend naar weekend… wat is er nu mooier ?   Op veel hokken zullen er keuzes 

gemaakt dienen te worden. De een kiest voor de middagl ossing, de andere voor de ochtendlossing en een 

gedeelte zal al leen maar ZLU gaan spelen. Iedereen kan kiezen wat die wilt en moet kiezen wat het beste bij 

hem past. Allemaal even goede marathon vrienden toch?  Ik weet zeker dat we er weer bijna allemaal vo l voor 

gaan!De temperatuur van het marathon bloed in onze aderen zal dan oplopen tot ongekende hoogtes als de 

eerste meldingen zich aandienen in Frankri jk, België of Zuid Nederland. Heerl i jk die adrenaline en deze  zal 

pas dalen wanneer er een vroege duif op de klep valt.  PATSJ…HEERLIJK!  Even stoom afgeblazen en  trots 

terugkijken op die prestatie. Maar natuurl i jk niet te lang bli jven sti l  staan want er komen nog meer 

vluchten aan… Scherp  bl i jven tot het einde!    

 

Iedereen veel succes over een aantal weken op de 'Echte' vluchten….  

 


