Opnieuw een dubbele zege voor Harold Zwiers, nu op Bressols!
Wat Harold Zwiers uit Den Ham dit jaar met zijn duiven presteert is subliem. Het lijkt wel of zijn
duiven op iedere wedstrijd in topconditie zijn. Harold speelt graag met een groot aantal duiven en
voor Bressols had hij er 68 in de strijd geworpen, waaronder 58 jaarlingen. Menigeen zal zich
tweekeer bedenken om op een vlucht van meer dan 1000 km veel jaarlingen te spelen, maar Harold
niet. Een groot deel had 14 dagen eerder Periqueux gevlogen. Dit houdt in dat zijn jaarlingen
ongeveer 4000 km al hadden gevlogen, voordat zij naar Bressols gingen, hierbij niet meegerekend de
dagelijkse training van 3 uren rond het hok. Bressols werd gelost om 13.00 en de verwachtingen
waren zodanig dat men de deelnemers attendeerde op de mogelijkheid van nachtvliegen en vroege
aankomsten. De werkelijkheid was grilliger, geen nachtelijke aankomsten en een zeer trage start van
gemelde duiven.

Harold was er al vroeg uit, gezien zijn deelname aan Agen ZLU. Rond 07.27 zaterdagochtend
verscheen er vanuit de mist plotseling een duif boven het hok en via het constateersysteem bleek het
een jaarling duivinnetje van Bressols te zijn. Harold wist dat het een vroege moest zijn, want hij had
even daarvoor nog op de meldsite van de VNCC gekeken, nog geen meldingen. Het duifje komt uit
ouders, die allebei al een eerste nationaal hebben gevlogen. De vader is de Red Dawn, hij vloog van
Periqueux ’17 de 1e van sector 3 van 7102 duiven en de moeder is Robin, zij vloog in 2020 1e
nationaal Bergerac van 25628 duiven en werd tevens beste overnachtduif van Nederland 2020.
Hoeveel beter kun je ze nog hebben? De winnares is in het voorjaar van 2020 geboren en normaal
opgeleerd, maar Harold heeft er wel voor gezorgd, voordat zij dit jaar op de grote fond zou worden
ingezet, 4 jongen van te trekken. Desondanks heeft de duivin nog een volle vleugel. Hoe heeft Harold
dit voor elkaar gekregen? In januari werd ze gekoppeld en werden de eieren overgelegd en kon de
duivin opnieuw leggen. Ook dit legsel werd overgelegd en de duivin werd daarna op weduwschap
gezet. Op deze stand ging ze de mand in voor Bressols. Het duivinnetje is goed gebouwd, rank en
slank met een sprekend oog, haar ontgaat niets. Harold wees mij op haar kleur. Hij ziet graag de licht
grijsblauwe kleur doorschijnen in haar vaal gekleurde veren. Geheel vaal heeft hij liever niet. Na de
aankomst van de 20-1191414 duurde het 40 minuten (08.07), voordat nummer twee zich meldde.

Ook dit jaarling duifje zat nog knettervroeg en pakt de tweede prijs in de VNCC. Zijn derde duif viel
ruim 1,5 uur later en nog zat het bij de kopgroep, plaats 8 van 1666 duiven. Van de eerste 25
prijsduiven bij Harold, zijn er 18 jaarlingen. Een opvallend beeld, gezien veel liefhebbers hun
jaarlingen later op Bergerac willen spelen en daardoor weinig jaarlingen voor Bressols zijn ingekorfd.

Om de duiven goed in de veren te houden maakt Harold gebruik van donker en licht. Om de duiven
door te kunnen spelen naar Bergerac worden ze direct na Bressols gekoppeld, zodat ze op een mooie
neststand meegegeven kunnen worden. De weken die nu nog komen, voordat men gaat inkorven
voor Bergerac, verlengt Harold het bijlichten met een kwartier per week. Uiteindelijk blijft het licht
tot rond 24.00 branden. Het 2 jaar oude hok, gebouwd door Brandy Snoeijink, is van nature al
donker. Het systeem van bijlichten bestaat uit drie fasen: vanaf half mei wordt de dag verlengd tot
21.00 uur, rond half juni komt fase twee: bijlichten van 0.500 tot 22.30 en nu tot 23.00 uur, elke
week oplopend met een kwartier. Op deze manier houdt Harold zijn duiven goed in de veren en
voorkomt hij dat de rui problemen geeft om de duiven nog goed in te kunnen korven. Harold let niet
op bij het inkorven welke jaarling op welke plaats staat. Hij heeft zijn oude duiven in een aparte
mand en daar komen de aangewezen duiven uit. Voor de jaarlingen is het een carrousel en zo kan
het zijn dat zijn beste jaarling als laatste op de poulebrief staat. Als Harold de uitdraai ontvangt gaat
hij per duif kijken of er één of meer kruisjes achter komt te staan en daar is hij niet zuinig mee. Naast
de VNCC vluchten heeft Harold ook zijn zinnen gezet op de ZLU, maar in zijn ogen heeft het weinig
zin om op Agen bijvoorbeeld al veel duiven te spelen, gezien de kansen ten opzichte van het zuiden.
Hij wacht liever totdat de vluchten komen waar wij hier in het noorden/oosten ook goed mee
kunnen komen. In de toekomst wil hij met een ploeg van ongeveer 30 duiven naar Barcelona, daar
wordt momenteel stevig aan gebouwd. Ook Harold heeft geen verklaring voor het plotseling
stilvallen van de concoursen dit jaar, maar dat de oorzaak bij het weer gezocht moet worden lijkt wel
voor de hand te liggen. Hopelijk blijft Bergerac hiervan verschoond.
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