FERRY VAN VIANEN GROTE OVERWINNAAR VAN PAU/BORDEAUX.
Ferry komt oorspronkelijk uit den haag, waar hij het gewone programma met succes heeft gespeeld.
In 2010 is hij in Monster neergestreken en op de grote fond begonnen. Hij is lid in Naaldwijk wat
tevens een NIC is. De eerste duiven kwamen van Piet Overkleeft en de huidige duiven komen van
Gebr.Vollebregt en Barend de Koning die z’n Jellema’s heeft gekregen van zijn grote vriend Cees van
der Poel(die helaas ons is ontvallen), en dat werpt z’n vruchten in het Westland wel af. Het koppeltje
duiven dat Ferry bij Barend heeft gehaald zijn twee doffers die van wanten weten een is nu Nationaal
overwinnaar en de broer was vorig jaar 2e kampioensduif van het NIC. Wat zullen veel liefhebbers
gespannen afgewacht hebben wat er met de moeilijke weersomstandigheden voor deze vlucht zou
gebeuren. Na een uitstel van 6 dagen werd gekozen voor het terug brengen van Pau naar Bordeaux,
wat gezien de omstandigheden een juiste beslissing is gebleken. Want hoe zouden de duiven het
ervaren deze lange wachttijd? We kunnen nu zeggen dat het een meer dan geslaagde beslissing is
geweest om het zo te doen (chapeau voor de begeleiders) . Nadat de duiven op 27-06 2022 om 0.700
uur met een zwakke zuidwesten wind zijn gelost is het speculeren begonnen, hoe laat zouden ze in
onze fondclub arriveren? Na de eerste meldingen op z’n 600 km wisten we wat de snelheid op dat
moment was en wisten we dat de duiven zouden zijn in de loop van de avond. De eerste meldingen
in Nederland kwamen uit Zeeland en al snel ook uit de Hoeksewaard, dan plots komt een duif in
Monster bij Ferry van Vianen bovenaan. Het zal toch niet waar zijn wat een geweldige prestatie van
deze duif. Ferry was samen met z’n vrouw gaan zitten om te letten toen ze de 2019-1607062 over de
bomen aan zagen komen, hij verspeelde geen seconde door direct op de antenne te vallen en
daarmee de nationale overwinning binnen sleepte. Hij had niet veel over om te winnen maar
gelukkig geen getreuzel, het grote wachten kon beginnen .zouden er nog overheen komen. Slopende
uren volgden maar het bleek voldoende voor de overwinning van heel Nederland geweldig dat het
ook bij een kleine liefhebber nog kan. Ferry speelt z’n duiven op totaal weduwschap met 28 koppels ,
de 40 jongen duiven worden in het geboortejaar afgericht met het karretje en op de natour. De
verzorging van de duiven is zoals je in het kunt zien goed,twee keer per dag wordt er geschrapt. Het
hok is niet echt groot maar voldoende voor het aantal duiven er wordt zeer effectief met de ruimte
omgesprongen, je kan zien dat Ferry wel kan timmeren want overal is aan gedacht met handige
oplossingen voor de voerbak en de gritbak. Het medisch plaatje is niets anders dan goed opletten en
indien nodig ingrijpen zoals een drietal weken geleden hij na het weekend de duiven er niet goed bij
vond zitten en bij sommige vuile neuzen en natte ogen hadden. De duiven die het betroffen zijn
geënt en behandeld. Voor het inkorven krijgen de duiven een geelpil. 3 weken voor de vluchten
worden de duiven ontwormt met een pil. Voeren doet hij met mariman ook roodsteen en grit. Als er
getwijfeld wordt over de gezondheid of iets anders dan heeft hij aan Henk Kuylaarts een prima
sparringpartner. Ferry namens heel de fondclub de Glazenstad van harte gefeliciteerd .
Vriendelijke sportgroeten
Aad van Bergen Henegouwen

