Harold Zwiers uit Den Ham pakt met Dax voor de derde keer dit jaar de
overwinning in de VNCC!
Het is bijna niet meer te bevatten, maar wat Harold Zwiers dit jaar met zijn duiven presteert heb ik
bij mijn weten nog niet eerder gezien in de VNCC. Zijn duiven waren het snelst op St.Vincent,
Bressols en Dax, waarbij de driejarige duivin 18-1525715 tweekeer de hoofdprijs vloog! In de
sector 3 wordt dit 1 en 2 en hiermee staat deze duivin al zeer hoog in het klassement van beste
overnachtduif van Nederland.

Als de 18-715 weer topforme toont op het hok, wordt zij waarschijnlijk nog één keer gespeeld op
Bergerac. Dat zal waarschijnlijk haar laatste vlucht worden in haar vliegcarrière, maar bij Harold weet
je het nooit. Goede duiven moet je spelen en de kans op verlies is een stuk kleiner dan bij matige
duiven. Haar ouders zijn beide uit zijn eigen oude soort voortgekomen. De vader van de 18-715 is
een zoon van Rooie Appie en die komt weer uit Rode Japie, welke een rechtstreekse zoon is uit
wonderkoppel 1336 x Morsie. Rooie Appie was gekoppeld met Annie ( grootmoeder vaderszijde van
18-715) en komt ook voort uit de oude lijnen van Harold. De moeder van de 18-715 heeft van
vaderszijde Barcelona bloed in de aderen en van moederszijde ingeteeld naar Rode Japie. Opvallend
is dat bij de voorouders veel prestatieduiven zitten. Dit komt, omdat Harold het liefst fokt uit duiven
met opvallend goede prestaties. Duiven met mooie bloedlijnen, waarbij je pas bij de grootouders of
nog verder weg prestaties ziet, heeft niet zijn voorkeur. Doordat Harold zijn eigen stammetje door en
door kent, wordt het gemakkelijker voor hem om de kwaliteit van het nageslacht te beoordelen. Het
lukt hem jaar op jaar om nieuwe krachtpatsers te kweken. Vorig jaar had Harold de beste
overnachtduif van Nederland “Robin” , zij is een mooi voorbeeld van welke duiven Harold in zijn stam
brengt. Robin (uit het hok van Robin Bakhuis) komt uit een doffer van E.Wiersma & Zn. en deze
doffer vloog zelf 3e nat. Periqueux, 28e nat. Bergerac en werd in 2017 12e beste marathon duif. De
moeder van Robin komt van Fond Goud Oost en is een dochter van Mr. Gijs x Ranomi (Arjan Beens).

Vragend naar Harold zijn kweekstrategie komt het volgende naar voren. Alleen van zijn beste duiven
en kwekers trekt hij jongen, maar als het even kan ook uit de kinderen van deze duiven. Hierdoor is
hij in staat om een groot koppel jongen te trekken. De kwekers worden hier elk jaar zeer streng
geselecteerd. De jongen worden goed opgeleerd en moeten aantonen dat zij over een natuurlijke
gezondheid beschikken, ze gaan mee en laat maar zien wat je in je mars hebt, is het motto.

Dax verliep anders dan Harold had verwacht. Nadat de 18-715 zich als eerste duif had gemeld om
09.58 ( 1e VNCC/2e S3) moet Harold voor zijn doen lang wachten. Zijn tweede meldde zich om 12.31
en was daarmee nog prachtig op tijd ( 34e van 739 duiven), maar gezien de vorige prestaties
afwijkend. Uiteindelijk draait Harold van de 10 gezette duiven er 8 in de prijzen, wie zou hier niet
tevreden mee zijn? Maar toch. Harold had in dat zelfde weekeinde ook Barcelona en dat viel
behoorlijk tegen. Deze duiven hadden hoofdzakelijk Limoges als voorbereiding gevlogen met nog 1
midfondvlucht, dus genoeg uitgerust voor Barcelona. Na een consult met de dierenarts werd
vastgesteld dat er geel en ornithose onder de duiven zat. Dat was een tegenvaller, waarschijnlijk
opgelopen bij Agen en Harold heeft direct de nodige stappen gezet om het euvel de wereld uit te
helpen. Hij hoopt dat de geweldige forme op zijn duiven hierdoor niet zal verdwijnen en hij op de nog
komende vluchten weer volop van zijn duiven kan genieten. Het gehele seizoen zie je dat de vluchten
plotseling beginnen stil te vallen en dat goede duiven nog moeten komen. Ook Harold mist nog
enkele goede duiven, zo zijn de twee eersten van Periqueux nog niet terug van Bressols en kwam
zijn as-duif van Dax te laat. Dat Harold zijn duiven graag inkorft is geen geheim, zo had de 18-715 al
2500 km in de vereen zitten als voorbereiding op de grote fondvluchten van dit seizoen. Ze heeft nu
twee grote vluchten achter de kiezen en zit al op zo’n kleine 5000 km en nog ziet ze er prachtig en
fruitig uit. Ze is nu gekoppeld en wordt op eitjes ingekorfd als Harold denkt dat ze er klaar voor is.
Harold is van plan het hele koppel te spelen en natuurlijk zorgt hij er voor dat de eitjes onder een
ander koppel worden gelegd.

Als Harold met selecteren moet kiezen, dan houdt hij duiven die 3 op 3 vliegen met één vroege prijs
liever aan, dan 30 met één mooie prijs. Duiven met 3 op 3 per tiental maken de kracht van je hok
breder, waardoor de noodzakelijke aanvulling gemakkelijker verloopt.

Harold heeft geconstateerd dat twee nachten mand voor de jonge duiven sneller tot one-eye- cold
kan leiden, hier past hij dus ook voor op. Dat men Orange van het programma heeft gehaald, vindt
Harold jammer. Je kunt op deze vlucht prachtig je jaarlingen testen, hopelijk wordt Orange weer in
het reguliere programma opgenomen. Dit zal ook ten goede komen aan de diversiteit van de
aangeboden vluchten, want elke vlucht heeft een eigen uniek karakter en uitstraling.
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