Marseille

Nadat Marseille 2 dagen was uitgesteld werden
er 3312 duiven Nederlandse op zondag om 7
uur in de ochtend gelost. Na de eerste
meldingen op pipa van de franse duiven werd
er door menig liefhebber gerekend met hoe laat
de aankomsten zouden moeten zijn om de
franse duiven te verslaan, zo ook door de
uiteindelijke winnaar van onze Fondclub.
Nadat er in onze regio s, avonds geen duif door
was gekomen was het afwachten waar de
vroegste zou vallen in de ochtend. De eerste
duif die dit deed, viel in Amersfoort om 06.42
uur bij de 44-jarige Martijn schuerink en
bekroonde zijn Baasje met de 1e plaats in de
Fondclub Gooi & Eemland en uiteindelijk
goed voor de 48e Nationaal. Martijn had zijn
duiven losgelaten en ging aan het werk, vanaf
zijn werkplek kon hij mooi de duiven bezig
zien met hun dagelijkse training, op een
moment zag Martijn er een witpen bij vliegen
en dacht het zal toch niet. Martijn ging toch
maar buiten kijken en daar kwam ze naar
beneden om vervolgens op de klep te vallen
die open gedaan werd. De winnaar met
ringnummer 20-1274339M had net zijn 4de pen gestoten en werd ingemand op 8 dagen broeden.
Voordat hij naar Marseille ging werd die op de progamma vluchten ingekorft welke 1 nacht mand
bezitten. Zijn eerste grote opdracht was Ruffec en daarna mocht hij omdat ruffec vrij makkelijk
was een week later mee naar Niergnies al voor hij dus mee ging naar Marseillle. de'339' zijn vader
is een ingeteelde klk van de dure (Overwater) en de moeder komt van Allard Dijkstra uit sneek uit
de Jellema duiven lijn Allard. Martijn heeft sinds 1993 duiven en speelde in Vorden. Sinds 2000 is
Martijn gaan spelen vanaf de huidige locatie in Amersfoort. Er word gespeeld van 4,5 meter hok
welke bestaat uit 1,20m Kwekers 1.80m voor 12 vliegkoppels en 1,5 meter voor een 35 jongen.
Het bovenste deel van het hok is voorzien van gaas welke middels plexiglas dicht gezet kan
worden tegen de diverse weersomstandigheden. Martijn speelt graag de middag lossingen maar wil
in de toekomst toch ook meer ochtendlossingen spelen. De duiven worden vrij eenvoudig verzorgd
middels een volle bak systeem(matador fond) en de laatste 4 dagen voor een grote opdracht komt
er vetrijkvoer in de broedbak erbij. Als bijproducten word er grit vispumin en vitalith gegeven. De
duiven die er huizen bezitten voornamelijk Jellema bloed aangevuld met 1 overwaterduif en een
aantal Rekker duifjes. Marseille was de 2de fondclub overwinning voor Martijn nadat hij in 2021
al Periqueux gewonnen had. Ik ben er van overtuigd dat Marseille niet zijn laatste overwinning is
en wens dan Martijn ook veel succes met het vervolg.
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