!

Quails Kay’s Kestrel, toeval ?!

Op een ochtend in maart 2009 is het rode reutje van het laatste nest van Kess even bij mij in bed
geparkeerd. Hij is zo fanatiek met eten dat hij z’n broertjes en zusjes niks gunt. De dikkert valt in
slaap, en ik ook bijna. We twijfelen of we een reu willen aanhouden van dit nest, twijfel vooral
omdat we niet meer een reu bij huis willen. Een paar dagen later staan Jan & Paulien Nijland op
het erf. Er ontstaat een gesprek over hun hond, een oudere flatcoat, een broertje van onze BB
(Quail’s Hillbilly Blue). Misschien willen zij het rode reutje wel met ons delen. !
Inmiddels heet reutje rood gewoon Ross en maakt ‘ie Overdinkel onveilig. Hij heeft nog steeds
altijd honger. Maar Ross heeft nog een doel in z’n leven. Hij wil opvallen. Nou, daar hebben we
hem mee geholpen. Op de Winner, eind vorig jaar won hij de jeugdklasse en dan worden de
baasjes enthousiast. Wij hebben besloten om z’n moeder ook maar mee te nemen als we naar een
show zouden gaan. En zo is het gebeurd. En Kess scoort uitstekend in de veteranenklasse. En zo
gebeurt het dus dat ze op 21 maart 2010 in Leiden, bij de eerste verkenning van de veteranenring
niet alleen wint, maar ook reserve kampioen wordt, achter de kampioen Velvet Hunters Brand New
Day van Leonie Doeve. Bij de tweede poging op 5 april in Leeuwarden wordt onze “grand old lady”
beste teef en dan hebben we de smaak te pakken. Het veteranen kampioenschap volgt al snel,
maar ach, een klein beetje zijn we het wel eens met de af en toe gehoorde kritiek dat je in die
klasse niet veel concurrentie hebt.!
En zo reizen wij af naar de clubmatch. Ross helemaal top verzorgd, en z’n zus en z’n moeder
natuurlijk ook. We winnen met Kess de veteranen rubriek en worden een heel klein beetje
zenuwachtig. Het zal toch niet gebeuren. Kess is na een week wandelen in de Zwitserse bergen in
een topconditie, acht en een half jaar jong. En Kess geeft nooit op, soms vermoeiend maar hier
wel prettig. En dan vallen in de eindronde een voor een de anderen af, sprakeloos ben ik. Dit keer
geen gebrek aan concurrentie, geen excuses meer, gewoon winnen. Hiermee is de moeder van
Kess (Quail’s Major’s Merlin) meteen de moeder van twee kampioenen want halfbroer BB haalde
in 2004 ook op de clubmatch z’n Nederlands Kampioenschap (reserve kampioen achter Serilde
Velenocelestiale), en ook BB verzamelde z’n punten in korte tijd bij elkaar. Voelt voor ons nog
steeds een beetje als toeval, maar misschien……!
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Freek Duinkerken !

