
 
Ruffec 01-07-2022 

Voor deze editie Ruffec is er gekozen voor 
een ochtendlossing, met een lostijd van 07.15 
uur. Met een ZW-wind (kracht 3) was het wel 
duidelijk dat het een snelle editie zou worden, 
met uiteindelijk een concours duur van 2 uur 
en 15 min in de afdeling met 1988 duiven in 
concours. De winnaar in de Fc G & Eemland 
komt uit Overberg, Corne van Oeveren. Met 
als hoofddoel uitblinken op de ZLU vluchten, 
had Corne besloten om voornamelijk jaarling 
taartjongen, 46 stuks en 2 overjarige te spelen. 
Dit is normaal niet de gang van zaken in 
Overberg, maar door de vogelgriep en daarbij 
horende inkorf en vervoersverbod, toch 
besloten deze stap te doen. Waarom deze stap, 
wanneer je in zo’n gebied woont met 
kippenboeren om je heen, moet je iets doen, 

schakelen en wachten tot je weer iets mag. Met de vraag hoe hij dit had opgelost, kwam een 
duidelijk plan. Als eerste werd de training aan huis opgeschroefd naar 2 maal daags 1 uur en 45 
min, dit ging makkelijk daar alle duiven op weduwschap stonden. De duiven werden langer 
verduisterd dan normaal om ze rustig te houden en geen topvorm te krijgen. En dan is het wachten 
totdat je weer wat mag gaan doen. Eenmaal het vervoersverbod opgeheven, is Corne meteen gaan 
rijden tot 200 km, en daarna zijn ploeg opgedeeld en gespeeld op diverse vluchten, Salbris (afd), 
Melun(Hank). De duiven kwamen zeer traag af naar huis, en totaal niet naar de zin van Corne. 
Toen ben ik gaan zoeken in het hok, zins deze winter nieuw, hij heeft het hok overgenomen van 
Ruud Bakker. Wat aanpassingen in de verluchting, toen kwamen de duiven beter naar huis. 2 
weken terug nog een rookblok erin gehad, en op Pau ging het al goed. Toen besloten om Ruffec te 
spelen, met de jaarlingen, op dubbel weduwschap. Op dinsdagochtend 11 uur alles gelijk los, om 
vervolgens om 13 uur weer te scheiden, om 's avonds in te korven. De verwachtingen waren er wel, 
maar dat het zo zou uitpakken had Corne niet verwacht. Om 16.11 komt uit de goede hoek de 19-
1482715, deze blauwe doffer knalt direct op de klep en binnen. Dat dit niet alleen de snelste in de 
Fc is maar tevens ook de 3e NPO en 7e Nat Sector 3 en 3e Afd 7 is helemaal mooi. Deze doffer 
genaamd Vito is van het soort Ruud Bakker, en heeft voornamelijk dagfond bloed in de stamboom 
, dus in 1 dag naar huis heeft hij in de genen. Corne z'n 2e duif laat niet lang op zich wachten 16.27 
uur dit is een jaarling duivin 21-1016078, hier vinden we in de stamboom voornamelijk Corne z'n 
Arjan Beens duiven terug. Zijn 48 ingekorfde duiven spelen 28 prijzen, en binnen een uur heeft hij 
er al 10 thuis, wanneer hij duif 28 heeft geeft de tijd al 18.18 uur aan. 's Avonds laat 23.30 uur 
heeft hij er 46 van de 48 thuis, even ter herinnering, van de ingekorfde duiven waren er 46 
taartjongen mee, nadoen?? Corne had dit na de periode dat er geen duiven mee mochten door de 
vogelgriep wel even nodig. Dit geeft een boost richting inkorven Barcelona, want deze staat ook in 
Overberg rood onderstreept in de agenda. Corne nogmaals gefeliciteerd met deze schitterende 
overwinning!! Gaan we elkaar nogmaals zien voor een overwinning op een ZLU vlucht? 
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