Aad Benschop wint Agen ZLU tegen 1.088 duiven.
Na vorig jaar het zoet van de overwinning in de fondclub te hebben geproefd doet Aad het nog een
keer over en wint Agen met op deze vlucht veel ingezette duiven. Ook nationaal een kopduif met bij
de oude een meer dan voortreffelijke 4e plaats, dus een ZLU bokaal op te halen!
De duiven werden om 7.00 uur gelost met een prima weertje en dan is het voor de duiven in goede
conditie prima om ‘s avonds thuis te komen, zo ook bij Aad Benschop. Hij had 4 duiven ingekorfd
waaronder de 2015-1651644 op een neststand, van aangepikte eieren wat een geweldige motivatie
moet hebben gegeven. Om 20.46 wordt de 644 geklokt en wint de eerste in de fondclub. Deze doffer is
er een van het oude Aarden soort en ziet er zo uit, een donkerwitpen en zo zacht als boter. De
afstamming, de vader is een kruising tussen zuiver Aarden x een duivin van Gebr. Frencken uit Weert.
De moeder heeft als vader de oude Aarden doffer x een duivin van Adri Thijs uit Heikant, zowel de
952 als de 480 waren regelmatige prijsvliegers.
De duiven worden regelmatig ingekorfd en krijgen een gedegen voorbereiding op de
overnachtvluchten. De 644 is 10 juni mee geweest naar Vierzon en kwam fris thuis, het weekend voor
Agen is hij nog mee geweest naar Duffel. Agen was zijn eerste grote vlucht.
De 644 is als jong een aantal vluchten mee geweest. De jongen worden niet verduisterd. Als jaarling
niets bijzonders, aantal programmavluchten gehad en mee geweest naar Chateauroux, verder niet meer
gespeeld.
Gevoerd wordt er met Beijers All in One en Brians top energie voer van Van Tilburg(heb ik in deze
omgeving meer gehoord!) Tovo en hennep naar de inkorfdatum toe, dus veel vetten. Elke dag een
beetje grit en multimix, afzonderlijk in het broedhok. Duiven hebben nu 2 x een Belgamagic tablet
gehad en krijgen regelmatig TKK van Backs in het water. Dit jaar ook enkele keren bakkersgist over
het voer gedaan. Door de week trainen de duiven 1 x daags alleen in de avond, zondags een bad.
Duiven zijn afgelopen jaar niet gescheiden, hebben jaarrond bij elkaar gezeten.
Van harte proficiat met deze prachtige prestatie!
Aad van Bergenhenegouwen

