Het vliegseizoen 2019
Wanneer u deze regels leest dan staat bijna overal in Nederland het eerste vliegweekend voor
de deur. Het nieuwe vliegseizoen van 2019 gaat dan van start. Dit begint doorgaans met de
nodige spanning. Nervositeit bij de liefhebbers, die weten dat falen bij de aanvang doorgaans
op een mislukt seizoen wijst. De duiven zijn dan de winter niet naar behoren doorgekomen en
een bittere teleurstelling staat hen dan te wachten. Echter, heb ik niet de bedoeling om nu al
een mistroostige stemming op te roepen. Integendeel zelfs! Graag wil ik dat alle liefhebbers
een succesvol seizoen mag krijgen. Natuurlijk kan maar één man de eerste prijs winnen, maar
dat neemt niet weg dat nog zeer velen zich eervol kunnen onderscheiden. In het stille seizoen
hebben veel liefhebbers van het nodige “vuurwerk” gedroomd. Van een knalprestatie die hij
nog nooit eerder heeft verwezenlijkt. De vliegduiven zitten er geweldig bij en de geslaagde
kweek bevestigd dit vermoeden. Nog maar enkele weken en we weten meer. De
ongeduldigste hebben hun vliegduiven al een test laten doen. Bij de enkele zomerse dagen die
er zijn geweest hebben deze hun duiven al een trainingsvluchtje laten doen. De geduldigste
liefhebbers die hebben dat rustig afgekeken. Want het is altijd nog zo dat voor de een het
seizoen te laat begint terwijl een ander, de maand april voor de wedvluchten vervloekt. Zo zal
het wel altijd blijven. Voor de Wefo zal ik ook weer dit seizoen de wedvluchtverslagen
maken. Hoe dat weer zal geschieden daar hoef ik me niet over te beraden. Kort weg, ik ga
weer op de zelfde voet voort. De winnaars en de uitblinkers die zullen nu ook weer een veer
op de hoed gestoken worden. Om dat zo goed mogelijk te doen heb ik informatie nodig van

de liefhebbers in kwestie. Ik mag dan ook weer hopen dat ik van de winnaars, als ze worden
opgebeld, weer de informatie krijg om in de wedvluchtverslagen te verwerken. Hoe meer
informatie, des te meer publicatie. U kan er voor zorgen dat de wedvluchtverslagen van de
Wefo-concoursen een graag gelezen rubriek zal zijn. Daar zal ondergetekende in ieder geval
weer zijn best voor gaan doen. Voor straks allemaal veel succes.
Pie.

