Bergerac - Libourne werd een echte nachtvlucht!
Voorzitter Benno Kastelein pakt om 02.01 de snelste duif van het VNCC.
Toen men de duiven om 14.00 vrijdagmiddag in vrijheid stelde, kon men verwachtten dat bij de
gunstige wind nachtvliegen onvermijdelijk zou zijn. Om de zoveel jaar zit zo’n vlucht er tussen, daar is
niks mis mee. Duiven met wind achter zoeken veelal de hoogte op in de lucht en pas bij het landen
neemt het gevaar voor blessures toe. De geloste duiven verdeelden zich in twee groepen, de groep
van dagvliegers en de groep van nachtvliegers. Deze laatste groep trok zich niks aan van de
opkomende duisternis en zolang ze over voldoende krachten beschikten ging het richting hok. De
eerste duiven die in het begin van de nacht arriveerden haalden voor fondbegrippen een zeer hoge
snelheid.

Benno Kastelein uit Hengelo moest rond 02.00 uur even naar het toilet, ondertussen zag hij op zijn
app-groep dat er al duiven in de voorvlucht waren gevallen en dan ga je wel even naar buiten om te
kijken. Plotseling hoorde Benno een duif rond zijn hok vliegen en zij viel vrij snel op de van binnen
verlichte policarbonaat platen van zijn hok, waar via de inpandige klep de duif naar binnen viel.
Potverdorie het was er één van Libourne en niet van Narbonne, want daar had Benno ook duiven op
mee. De duif bleek uiteindelijk de snelste te zijn van de ruim 3600 duiven van de VNCC. Haar snelheid
ligt rond de 80 km per uur. Als duiven zo’n hoge snelheid bereiken , dan zien ze er vaak nog zeer fris
uit en hebben weinig aan gewicht verloren. Dat er een ware nachttrein aan nachtvliegers in de lucht
vlogen werd duidelijk door een batterij aan meldingen, echter de duif van Benno werd niet van haar
positie verdrongen door een duif op de achterhand.

Het is aan te nemen dat veel liefhebbers verrast werden door een duif in/op het hok te vinden toen
zij rond vier/vijf uur opstonden. Dit geeft een geweldige kick, maar bij het melden zullen velen
verbaasd gekeken hebben over het aantal duiven op de meldlijst. Voor Benno is dit de vierde VNCC
overwinning. De duivin is gekweekt door Carlo Gyselbrecht (België), waar Benno een vriendschappelijke relatie mee heeft en bezit veel Barcelonabloed (Delrue-Vanbruaene-Jellema). Ze bezit
een compacte bouw met mooi afgeronde vliegpennen ( buitenste vier) en had twee pennen geruid,
ze ligt rustig in de hand, een echt modern fondduifje! Zij heeft nu drie mooie prijzen achter haar
naam staan en is nog vrij jong (2019). Benno had haar ingekorfd op een groot jong met 5-daagse
eieren, een stand die hij ook had bij zijn andere drie VNCC overwinningen. Dit seizoen had een
vreemd karakter voor Benno en zijn duiven. Ze werden zoveel mogelijk op de programmavluchten
gespeeld, ongeacht het weer. Bij zijn vereniging, de Snelvlucht, vlogen zijn duiven opmerkelijk hard,
zo goed dat hij hoog stond voor vitesse/midfond en dagfond. Sommige liefhebbers dachten dat
Benno van spel aan het veranderen was. Echter er zitten bij Benno ook een paar snelheidsduifjes en
dagfonders op het hok, maar ook de zware fondduiven lieten zich van voren zien en dan kijk je met
een aangenaam gevoel naar de komende fondvluchten. De laatste jaren draait deze liefhebber
snoeihard en mooie series, maar gaandeweg het fondseizoen nam dit wat af. Duiven werden na
controle van de dierenarts behandeld tegen het geel en ornithose en gingen vrij van deze kwalen de
mand in voor Libourne. Toch was de prestatie van 19-4195384 voor Benno een ware verassing, want
je moet maar afwachten of de duiven weer voor 100% hersteld zijn en de forme zich weer toont. De
duiven worden jaarlijkse geënt tegen PMV en paratyfus en worden één keer aan het begin van het
seizoen behandeld tegen wormen.

Om de duiven goed voor te bereiden op de zware vluchten moeten ze één keer per dag verplicht een
uur vliegen, het moment lag dit seizoen niet vast, maar Benno weet niet of hij dit blijft doen. Met
deze voorbereiding ,inclusief de verenigingsvluchten, moeten de duiven in ritme komen en wordt
hopelijk door de verkregen conditie een forme moment opgeroepen. Benno geeft zijn duiven een
eerlijke kans, hij korft ze alleen in als in orde zijn en ze krijgen twee jaar de tijd om zich te tonen. Een
duif met kopprijs wordt meer gewaardeerd dan een duif die regelmatig haar prijsje vliegt. Om
succesvol met duiven te vliegen moet de liefhebber zorgen voor duiven die voortkomen uit
prestatieduiven, waarbij de stamboom duidelijkheid kan verschaffen.

Je moet zorgen voor succesvolle lijnen op je hok die bij meer liefhebbers het goed doen en daar
horen ook voeding en een goed hok bij. De liefhebber is een soort dirigent die zijn orkest tot grote
hoogte weet te brengen en hij alleen is verantwoordelijk om dit optimum te bereiken. Natuurlijk
moet vrouw Fortuna een klein handje helpen om een eerste te spelen, maar dat weet iedereen. Dit
jaar hoor je bij veel liefhebbers dat zij plotseling een goede duif kwijt zijn geraakt, ook Benno maakte
dit mee. Waar dit door komt weet hij niet, waarschijnlijk gewoon pech. Benno heeft tussen de 60/80
duiven ( inclusief jaarlingen)op zijn hok, het moet wel naast zijn eigen bedrijf ( cafetaria) behapbaar
blijven. Vooral in de ochtend kan hij zijn duiven prima verzorgen.

Onder Benno’s duivenvrienden zitten grote namen en jaarlijks wordt er met de één of ander
kampioen een duifje geruild of gekocht. Hiermee houdt deze liefhebber de kwaliteit in zijn
duivenkolonie op een hoog peil. Het winnende duifje 19-‘384 van Carlo Gyselbrecht is hier een mooi
voorbeeld van. Het is algemeen bekend dat Benno de voorzitter is van de VNCC. Sommige
liefhebbers gebruiken nog al eens social media voor hun eigen belang of om hun teleurstelling over
hun vluchtresultaat te uitten, waarbij ze soms vergeten dat de duivensport op vrijwilligers en
hobbyisten draait. Wij moeten het met elkaar doen als wij de duivensport toekomstbestendig willen
houden.
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