
AP Overwater Strijen wint NPO Bordeaux
AP Overwater voorstellen is bijna hetzelfde als een open deur in trappen. Het begint zowat een 
tradite te worden om naar de Oudendij  in �trijen te rijden. iitmaal is de reden de overwinning op 
Bordeuax NPO met een middaglossing. Bij mijn aan omst toont zelfs de trouwe Bouvier van AP een 
bli  van her enning en gaat gelij  zijn baas waarschuwen dat i  er ben.  Het is de duivin NL-1236604 
een zomerjong van2017 die als eerste afgevlagd word in onze Fondclub. Ze werd inge orfd op een 
stand van 10 dagen broeden. Op de voorvluchten worden de oudere duiven gespeeld op dubbel 
weduwschap en worden daarna zo ge oppeld dat zij in de wee   van Pau en deze Bordeaux op 10 
dagen inge orfd  unnen worden. Omdat AP nogal wat jaarlingen had heef hij er twintg in het 
voormalige ho  van zijn zoon geplaatst, deze ziten ala de jonge duiven gewoon op schabbetjes. ieze
zijn op de voorvluchten gespeeld en werden zo inge orfd.   Zijn tweede duif goed voor de negende 
prijs in de Fondclub was er een uit dit ho . Na deze vlucht wordt een deel van de ouden gescheiden 
en  omen er  zowel bij  de dofers als de duivinnen en ele broedschalen met een jonge duif te staan. 
Als AP mer t dat er en ele dofers de dienst uit ma en met het voeren van de jongen zet hij er indien
mogelij  nog en ele jongen bij om de motvate op te peppen. Terug naar de overwinnares. Als we 
naar haar afstamming  ij en zien we daar veel van de “ diesels van de Oude iij ”  in. Zo zien we “ie 
Turbo Barcelona” , “The Night Lady” , “ie iure” en “ie Nieuwe iure” om er maar en ele te 
noemen.   AP is zich ervan bewust dat je net als bij de echte diesels  vooruit moet den en en weleens
wat vers bloed nodig hebt en daarom heef hij bij de familie Toom de 11-1731930 ge ocht. ieze 
dofer won bij de familie Toom in 2013 de eerste natonaal sector 2 van Agen. iat dit geen ver eerde
aan oop was blij t wel want oo  deze dofer  omt voor in de stamboom van “ie 604 van AP”.  Met  
betre  ing tot het  verloop van de vluchten is AP ervan overtuigd dat een duif mits in goeden doen 
veel  an hebben. Temperatuur is niet snel een probleem erger is een onstabiele lucht met storingen. 
ie wind speelt een rol in de zwaarte van de vlucht maar leid bij de fond niet tot grote verliezen.  Op 
deze vlucht waarbij maar een duif de 1.000 meter wist te behalen had AP er 10 van de 31 in de 
prijzen en was ’s avonds bijna de gehele ploeg weer thuis. I  was op bezoe  bij een gedreven 
liefhebber die echt geniet van zijn duiven. Geelet op de resultaten op de vluchten �t iincent en Pau 
den  i  dat het best mogelij  is dat i  nogmaals naar de Oudendij   mag voor een overwinning.  AP en
Ria nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning.
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