Salbris 11-06-2022

Voor de winnaar van deze dagfondvucht, ging de
reis naar Blaricum. En wel naar Andre de Jong,
55 jaar en van beroep Tuinonderhouder. Na
afgelopen zaterdag in de ochtend nog een klus
gedaan te hebben, kwam Andre zo rond 14.00 uur
thuis. Alles stond gereed, incl zijn
doormeldingsmodule, eerst nog een blik in het
hok en dan nog even naar binnen in huis. Na een
tijdje krijgt Andre allemaal felicitatie berichten op
zijn telefoon binnen, zoals Gefeliciteerd, Super,
Mooie tijd duif, Wat een vroege. Dus Andre snelt
naar zijn module en deze geeft aan 2021-1055133
V Salbris 14.18.08 uur. Een blik in het hok en de
duivin zit al op haar eitjes. Dat is nog eens een
verrassing, totaal niet verwacht in spelen voor de
grote fond en nu een 1e spelen, bizar aldus Andre.
De focus ligt zins enkele jaren op de ZLU
vluchten, daarvoor zijn 36 koppels nestduiven
beschikbaar welke op 3 afdelingen verblijven. Ze
worden op de programma vluchten ingespeeld op
dubbel weduwschap om vervolgens 2 weken voor
de 1e dagfondvlucht gekoppeld te worden. Daarna worden de duiven verdeeld en op stand gebracht
voor de ZLU. Ook het licht kras duivinnetje 133 is zo ingespeeld, nu zat ze ongeveer 16 dagen op
eitjes om deze prestatie te leveren. Ze heeft het kopvliegen niet van een vreemde, zo heeft haar vader
een 25e Nat St.Vincent ZLU gespeeld, haar moeder komt rechtstreeks bij Dirk Velthuis vandaan, uit
dit koppel komen meerdere goede duiven van Andre. De hok accommodatie bestaat ongeveer uit 15
mtr hok. 3 hokken nestduiven, 1 hok voor late jongen en 2 hokken voor ongeveer 100 jongen, 1 hok
voor 14 koppels kweekduiven. De meeste duiven komen bij Verweij-de Haan en Koos Steenbeek en
Dirk Velthuis vandaan. De verzorging is simpel en eenvoudig maar doeltreffend. Zo krijgen de
duiven 's morgens en 's middags voldoende Matador Fond mengeling tot er een paar duiven gaan
drinken. Wat gegeven wordt moet op. 14 dagen voor de 1e ZLU vlucht krijgen de duiven een geel
kuur. En in de voorbereiding wordt 2 nachten mand vermeden i.v.m. besmeting. Nu alles goed is
ingespeeld, gaat het seizoen beginnen voor Andre. Zo zal de winnares waarschijnlijk klaargemaakt
gaan worden voor Agen. Dat de duiven al op de goede weg zijn voor Andre blijkt wel in deze top
notering, dus dat belooft wat op de ZLU vluchten. Nogmaals proficiat en dank voor je ontvangst
Andre, s6 op de komende vluchten!
Sander Bos Hilversum

