Agen zlu
Op zaterdagochtend om half 7 gingen de
duiven van Internationaal Agen richting hun
huis waaronder 196 duiven van de Fondclub
Gooi en Eemland. Voor de winnende duif
moeten we naar Amersfoort namelijk naar de
nog altijd werkzame 61-jarige Ton Maassen.
Ton zag zijn doffer uit het oosten aankomen
maar doordat er wat duiven rondvlogen in de
buurt bleef de "900” nog even vliegen wat
Ton waarschijnlijk een plekje in de Zlu
uitslag kost en dus het beroemde vaasje
misloopt. De '900” werd nu als 26e Nat Agen
afgevlagd en als 1e van de Fondclub Gooi en
Eemland. Ton had totaal 3 duiven mee en die
kwamen als volgt thuis 19.14, 20.17 en 22.05
uur. In de uitslag was dit goed voor plaats 116 en 31. De winnende duif is een 2-jarige
doffer met ringnummer 20-1345900, Door
een samenkweek met G& H Callis Bussum
werd er besloten om een duivin te kopen op hun verkoop om tegen de
samengekweekte duiven te zetten (beide doffers) Echter Bleek achteraf dat de
gekochte duif geen duivin maar een doffer is. Deze doffer is een kind van Iris (1e Npo
Chateauroux). Hij werd gekoppeld aan de Narbonne duivin van Ton (2e zlu Narbonne
en as duif over 3 jaar) Deze duivin komt nog uit de oude lijnen van de vader van Ton.
Achteraf dus een geluk dat de gekochte duif een doffertje was en nu vader is van de
winnende duif op Agen van de Fondclub.
De "900" werd op het nest gespeeld en ging vooraf met de progamma vluchten mee tot
de eerste overnacht vlucht ,daarna werd de "900" en andere hokgenoten zelf
weggebracht. Ton laat door zijn werkzaamheden de duiven smorgen trainen dit
gebeurt vaak met de vlag. Het seizoen word aangevangen met 18 koppels en wat
laatjes. De duiven zitten op een zolderhok boven de schuur , het hok is ongeveer een 6
meter lang en verdeeld in 3 afdelingen. Een afdeling voor de jongen, 1 voor de
duivinnen/laatje en een afdeling voor de nestduiven. De duiven krijgen een
samengesteld mengsel van koopman all in one met matador fond te eten. Als
ondersteuning krijgen ze Vitamineral ,Probac en Jodaline van belgavet. Dit alles
zorgde voor de mooie prestatie op Agen. Ton nogmaals gefeliciteerd en succes
verder!!!
Jacco van Grol Eemnes

