Monpazier

Voor de laatste middaglossing gingen de duiven
naar Monpazier een plaats net ten oosten van
Bergerac. de 25.580 duiven werden gelost om
13.30u en hadden een prima vertrek. De eerste
duif van de Fondclub Gooi en Eemland
arriveerde bij de combinatie Angelique Kuijer
en Jacco van Grol in Eemnes. Toen de eerste
meldingen in het zuiden bekend werden werd er
gerekend en gedacht we hebben nog even, dacht
de ene ik ga nog even douchen en de ander
dacht ik ga nog wat in de tuin snoeien toen plots
als een kogel de doffer genaamd “The Iron” (de
ijzere) om 08.59u op de klep klapte een tijd
goed voor een 25e Nationaal en dus een 1e in de
Fondclub. Dat de 21-1054706 de naam “The
Iron" heeft gekregen is omdat deze doffer bijna
wekelijks de mand in is geweest waaronder 2
dagfond en 3 overnacht en op 4 van de 5 vluchten prijs heeft. De 706 werd een week
eerder nog gespeeld op Agen op een jong van 6 dagen en speelde een 76e NPO en was nog
zo mooi en vitaal dat er besloten werd hem op dus een jong van 13 dagen te spelen op
Monpazier. Een dag voor inkorving pakte jacco het jong weg en legde het ergens anders
onder. De reden was dat hij en zijn duivin plus een ander koppel die ook op Agen gespeeld
waren zich nog vol konden eten met vetrijk voer zoals een energie mengeling plus
snoepzaad, veel pinda,s en hennep. Op dinsdag 12 uur kregen de 4 duiven hun jong terug
en ze voerde het jong weer vollop. 3 van de 4 duiven waarbij dit gedaan werd vliegen prijs.
Alles draait toch om motivatie en blijkbaar was dit een hele grote motivatie daar hij als 2de
van afd 7 arriveerde en 5de van sector 3 (snelste jaarling) en 25ste van heel Nederland. De
combinatie had 10 duiven mee en om 14.56u waren er 8 duiven terug. Kloktijden; 08.59u 13.08u-13.09u-13.10u-13.20u -14.33u-14.37u (de 4e npo cahors) en 14.56u totaal zijn er 9
duiven thuis gekomen. om de duiven tip top in de mand te doen worden de producten van
Travipfarma gebruikt middels een vast schema die jacco kreeg via Richard kuijer en naar
eigen inzicht wat veranderd heeft. Voor de groote vluchten word er op maandag een s.a.s.
druppel gegeven en een orni pil van giantel. Op de dag van inkorven worden er zoveel
vetten, pinda’s en wat eiwitten gegeven dat ze het uiteinderlijk laten liggen en dus genoeg
hebben. Als ze in de mand gaan, dan krijgen ze nog een vitaboli van de weerd. Dit alles
gaat natuurlijk wel gepaart met goede duiven! In de stamboom van de winnaar vinden we
dan ook namen terug als W vd Hoek, J.C. Roelofs, K. Kuijer en J. Grootoonk met top
presstaties in deze lijnen. Jacco en Angelique van harte gefeliciteerd met jullie 2e
overwinning in de Fondclub Gooi en Eemland en jullie kunnen terug kijken op een
geweldig seizoen.
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