Cahors 08-07-2022

Een echte marathonvlucht werd het uit Cahors, gelost met
een zwakke matige NO-wind en 26 graden om 13.00 uur.
Voor de rekenaars onder ons, werden er al tijden genoemd
van rond de 10 uur draaien. Alleen eenmaal 10 uur,kwam er
geen duif door, en om 12 uur ook nog niet, dat het deze
editie niet makelijk zou gaan worden was nu wel duidelijk.
Iets voor 12.30 uur vallen de eerste 3 duiven in de afd. 7.
Onze winnaars hadden reeds uitgerekend dat rond 13.00 uur
wel eens een top tijd kon worden. Vol verwachting en
spanning werd het luchtruim doorzocht naar een duif, tot
daar om 13.13 uur een duif aankomt, 1 rondje draait en op
het dak valt en direkt naar beneden komt en op de klep valt.
Deze nestdoffer de 21-1054718, kraswitpen behoort toe aan
de Comb. Kuijer&Grol uit Eemnes. De 969 km en de 912
mtr/min is goed voor een 4e Afd 7, 1e Afd 7 Noord, 1e Fc
G&E! De Combinatie heeft 8 duiven mee en pakken 5
prijzen. Het ontstaan van de Combinatie gaat terug naar
2020, Angeliqeu Kuijer gaat op vakantie en vraagt achter
buurman Jaco van Grol (geen onbekende in de duivensport)
de duiven te verzorgen. Jaco is nooit meer weg gegaan, en
de Combinatie Kuijer & Grol is ontstaan. De focus is hier
gericht op de Middaglossingen en daar is in eerste instantie alle aandacht naar uitgegaan, om mee te
doen om de prijzen, alleen dit jaar 2022 lukt het heel aardig en lijkt de jaren van opbouwen van deze
kolonie zijn vruchten af te werpen. Op het hok van 7 mtr zijn 4 afdelingen, 1 voor 14 koppels
nestduiven overnacht, 1 voor 6 koppels dagfondduiven, 1 voor 20 weduwduivinnen tijdens het
inspelen en 1 voor 40 jongenduiven. De duiven worden in het begin wekelijks ingespeeld op dubbel
weduwschap, daarna worden ze in gedeeltes gekoppeld voor de diverse vluchten. Er is hier
verduisterd tot 1 Mei, daar de verzorging door 2 personen wordt gedaan, is de taak verdeling simpel.
Jaco doet de ochtend en Angeliqeu de middag. Overal in de hokken hangen briefjes om elkaar te
informeren wie wat moet en wat er in het hok moet gebeuren, zo worden er geen fouten gemaakt in
de verzorging. Het voeren is simpel, Matador Fond gemengd met E.T. NPO mix, volle bak, alleen
varieerd de samenstelling van deze 2 mengelingen om ze op te voeren. Elk koppel krijgt nog in
potjes extra vetrijke zaden bij gevoerd. Hun ploeg jaarlingen heeft 2 dagfondvluchten gehad om
vervolgens Ruffec af te werken. Hier was de 718 hun 3e duif, hij zag er zo goed uit dat deze
nogmaals mee mocht naar Cahors als Joker. Dit is nu ook zijn bijnaam The Joker 718. In de
stamboom vinden we van vaders kant Gebr. Hagens, lijn Angelo via Kees Kuijer Eemnes ( vader
van Angeliqeu ), van moeders kant de Ravy van Kees Kuijer x duivin van Comb. Hartog Laren. Dat
deze lijn ( Jonge Angelo ) het goed doet blijkt wel want op Ruffec is zijn zus de 1e op het hok. En de
moeder van deze duif is weer als 1e op het hok vanuit Limoges. The Joker stond als 3e get voor
Cahors en had eitjes van een dag of 12 bij inkorven. Deze uitslag op Cahors geeft weer een extra
motivatie voor de laatste 2 vluchten, Bordeaux en Bergerac, want de Combinatie Kuijer&Grol staat
er aardig voor zoals ze zelf zeggen, en mooi afsluiten is hier ook een wens! Dat je duivensport kunt
beoefenen met duidelijke afspraken en taakverdeling en een ieder zijn deel doet waar hij/zij de tijd
voor heeft, is dit een perfect voorbeeld voor een ieder die graag combinatie wilt spelen om zijn tijd
beter te benutten. En anders eens een ritje richting Eemnes, Jaco en Angeliqeu geven u graag tips en
tricks hierover. En dat het werkt blijkt wel met deze overwinning, nogmaals gefeliciteerd en dank
voor de gastvrijheid!
Sander Bos Hilversum

