
Issoudun 25-07-2022 
 

 
Met een lossing op nationaal niveau was deze maal 
geen spraken, een deel van de afdelingen loste de 
duiven wel, andere afdelingen stelde uit naar zondag. 
Afdeling 7 loste wel op zaterdag en wel om 10 uur. 
Voor de overwinning zijn we terecht gekomen in 
Bussum, en wel bij Gerard en Harold Calis. Deze 
combinatie voorstellen is niet meer nodig na vorig jaar 
al diverse malen een reportage te hebben gemaakt. Met 
19 duiven mee en 14 prijzen een meer dan prima 
uitslag. Dat de duiven elkaar in rap tempo opvolgde 
blijkt wel aan de tijden van binnenkomst. 18.11 uur, 
18.23 uur, 18.28 uur, 18.34 uur, 18.35 uur enz enz. 
Ook in Bussum ging het niet geheel zoals we/ze 
gewend zijn, de uitslagen en series waren er wel maar 
die mooie overwinning ontbrak nog. Deels ook dat alle 
topduiven van 2021 naar het kweekhok zijn verhuisd. 
Dat werd opgevuld met ongeveer 50 jaarlingen en er 
wordt in Bussum dubbel weduwschap gespeeld en niet 
getoond. Dat het in het begin dan iets minder gaat 
omdat ze het spel moeten leren is dan zo, dan moeten 
de oudere duiven dit in het begin opvangen. Alleen als 
je dan gewonden, blessures krijgt, ja dan lijkt het snel 
iets minder dan normaal. Qua verzorging nog steeds 
hetzelfde, 1 uur trainen en daarna volle bak voer voor 
ongeveer 1 uur, 2x per dag. Ook krijgen de duiven veel 
vitamines toegediend en worden de duiven met 

bijproducten van Marcel Sangers ondersteunt. En dat de duiven goed renderen onder dit systeem is 
volgens beide heren bij zaak, goede duiven moet je hebben, en die zitten er simpel weg gewoon in 
Bussum. De duiven werden zo rond 18.00 uur verwacht vanuit Issodun, en plots viel om 18.11.42 uur 
een duif op het hok. Het bleek een rode duivin te zijn, de 20-1355571, dat het een bom vroege duif 
was wisten ze natuurlijk niet gelijk, maar voor het eremetaal streed ze mee. In elk geval de 1e in onze 
FC G&E! 5e Afd.7, Afd.7 Noord 1,2,3,5,6, NU 5e, Nat Sector 3 5e plek. Dan kijken we naar de 
stamboom van de duif, daar zit een mooi verhaal aan. De vader van deze duif is een samen kweek 
product van hun Red Baron (stamvader hok Calis) maal De Narbonne duivin van Ton Maassen. Dat 
uit deze koppeling meerdere toppers zijn gekomen blijkt wel, want op Agen en Marseille draait Ton 
deze duiven ook aan de kop van de uitslag. Dus deze samen kweek heeft beide goed gedaan. Aan 
moeders kant is het een dochter uit de Limo van Comb. Verbree, deze duif is verkregen op een bon, 
toen ze deze gingen verzilveren kregen ze uit deze absolute topkweker een dochter. Uiteindelijk bleek 
deze dochter Limo, bij verschillende topduiven in de stamboom te zitten en waren ze achteraf erg 
verguld met deze schenking van de Comb. Verbree. Zo zie je maar soms moet je iets proberen, en dan 
niet met een paar jongen uit papieren stamboom tijgers, maar met jongen uit de beste, of met de beste. 
En dan spelen, selecteren, na presteren kweken eruit. Dat het weer een schot in de roos is, is bijna 
geen toeval meer in Bussum. Daarom zal dit zeker niet de laatste overwinning zijn in Bussum. Gerard 
en Harold nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de gastvrijheid. 
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