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Tarbes is ook voor onze fondclub een goed verlopen vlucht geworden, gelost om 6.45 uur met west en
zuid in de wind.
De verwachtingen waren dan ook terecht dat er s’avonds duiven zouden aankomen maar het weer
werkte hier aan de kust niet echt mee. Regen zat er aan te komen.
Volgens de PIPA site zaten de duiven in het oosten en werd het nog spannend of er nog duiven
zouden door komen vanavond.
Dan toch nog om 20.49.44 uur meldt Marien Orgers in Hekelingen, op een van de kortste afstanden
in onze fondclub, een duif de 2007-1799872, zijn 7e getekende van de 14 ingekorfde duiven.
Deze donkerkras/witpen weduwduivin, die 1 pen had gegooid, is met nipt verschil overwinnares
geworden van dit prachtige concours.
Er vallen ’s avonds nog 11 duiven en de andere morgen vroeg gaat het verder, het regent
pijpenstelen en dat is voor het achterland in onze fondclub vervelend.
Toch, ondanks de regen, vallen de duiven regelmatig zeker bij de overwinnaar want hij klokt er 11
van de 14 in de prijzen een superuitslag!
 
Sinds 1977 houdt de 46 jarige Marien duiven aan de Schuddebeursdijk in Hekelingen. Hij is lid van
De Gevleugelde Vrienden in Spijkenisse in de CC Rijnmond van de afdeling 5 Zuid-Holland.
 
De “872” heeft ouders die afstammen van P. v.d. Bogaard x Steketee, trouwens zijn hok is vrijwel
uitsluitend opgebouwd uit het soort van Steketee Bruinisse. Marien heeft de duivin niet zien
aankomen aangezien hij op het moment van aankomst in het duivenhok was en zag de duivin op het
dak zitten.
 
Na aankomst krijgen de duiven gewoon voer en Water/Bio Even van A.P. Overwater.
 



Voor Generaal Kampioenschappen wordt niet specifiek gespeeld vermeldenswaard is een 12e prijs
Nationaal Pau 2007 en een 9e Nationaal Barcelona 2008.
 
Zijn beste duiven zijn de 2003-1114061, over 4 jaar de beste Perpignanduif en 17e beste Barcelona
duif over 4 jaar evenals de 2005-1374594, 12e Nationaal Pau, 1e CC Rijnmond Bordeaux en deze
duif won in 2009 ook alweer 3 prijzen!
 
Als voorbereiding op de vluchten wordt het schema van Dr. Rob Hoekstra gevolgd met Water/Bio
Even van A.P. Overwater. Voor de africhtingvluchten een geelkuur en iets tegen de “koppen”. Voor
de 1e overnachtvlucht een Spartrix tablet tegen het geel en ook bij thuiskomst.
 
Marien is geen kleine liefhebber met een totaal aantal duiven van circa 250 oude en circa 140 jonge
duiven. Dit mede i.v.m. de programmavluchten.
 
De duiven worden de laatste week van maart gekoppeld en nadat de jongen 15 dagen zijn worden de
duivinnen weggenomen en brengen de doffers de jongen groot.
 
 
De jongen worden in hun geboortejaar niet afgericht of gespeeld.
 
Tot eind mei worden de duiven verduisterd. 2x Per dag moeten zij minimaal, met de vlag, een uur
trainen. Vervolgens krijgen zij gedurende 1 kwartier volle bak en wat overblijft, gaat naar de
kwekers. Gevoerd wordt Beyers Fond Elite en 369 korrels.
 
De beste liefhebbers uit de omgeving zijn A. v. d. Berg uit Spijkenisse en de “Eilanders” zoals A.P.
Overwater, Chr. V.d. Velden en Batenburg.
 
Namens de leden en het bestuur van de fondclub “De Glazen Stad”van harte proficiat met dit succes!
 
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg
 
 


