Limoges 04-06-2022

De eerste overnachtvlucht zit erop, de winnaars komen uit Amersfoort K. van Nieuwenhuijzen.
Eigenlijk hebben we het hier over Combina e Nieuwenhuijzen want de taakverdeling in de
verzorging is voor zowel vader als zoon evenveel. Alleen laat de gezondheid van vader Kees het niet
toe om fysiek in de hokken aanwezig te zijn, dat neemt zoonlief voor zijn rekening en met succes.
Zoals elke zaterdagmorgen wordt er brood gehaald, maar vlak voor vertrek zat daar ineens de 201345971 op de klep, dus het wekelijkse uitje rich ng bakkerij werd iets later, eerst melden! Deze
donkerkras nestduivin op 10 dagen eitjes arriveerde om 7.42.00 uur en was hun 6e getekende.
Daarmee behalen ze de winst in de FC. De winnares verblij op een L-hok waar plek is voor 15
nestkoppels en 12 koppels programmaduiven welke op dubbelweduwschap worden gespeeld.
Jaarlijks worden er rond de 50 jongen gekweekt voor eigen gebruik, deze gaan mee op de jongen
tour of nalijn a ankelijk hoe het gaat, en anders op de taartvluchten in Soest. De ploeg nestduiven
zijn tegelijk gekoppeld, zodat de Limogesploeg op 10 dagen broeden zaten (10 stuks) de andere ploeg
is voor St. Vincent. Daarna wordt gekeken wie waar heen gaat voor het resterende programma
middaglossing. De nestduiven krijgen volle bak voer 1 maal daags, bij dubbele nachtmand krijgen ze
B.S en verder elke zondagochtend soepgroente, meer niet, zoveel mogelijk natuurlijk. De winnende
duivin welke de 757 km naar Amersfoort aﬂegde komt voor 75% uit het soort van Henk de Bree, de
andere 25% komt van het soort Brukman uit Baarn, uit de lijn 5e Nat Cahors. Zo zi en er diverse
duiven van H.de Bree welke het goed doen, dus wie weet gaan we nogmaals rich ng Amersfoort.
Verder wil ik u nog een paar uitspraken voorschotelen van de 76-jarige fana eke duivenmelker Kees
Nieuwehuijzen. 1. Heb je de kans om kampioen te worden, dan moet je het doen! 2. Laat weinig aan
het toeval over! 3. De techniek gaat sneller dan mijn/ de lee ijd dat wordt wel eens vergeten. Al met
al een supermooie overwinning door de mannen in Amersfoort, welke naar meer smaakt! Nogmaals
gefeliciteerd en succes op St. Vincent........
Sander Bos Hilversum

