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t weekendbegonvoordefondliefhebbersal
opdonderdag,omdatdoorde Fransenationa-
e feestdagnietop vrijdagin Montde Marsan

gelostmochtworden.Nukwamende duivendusop

~

rijdagthuis,een heelaparte ervaring!Ik hoefnie-
andtezeggen,datallevluchteninhettekenvande
ittestonden.Deduivenkregenhetdusnietcadeau,

faar desondanksoveraleen regelmatigverloopal
stondendeconcoursenhierendaarlangeropendanI
mengewendwasgeraakt.

~ONfDEMARSAN ; Dedoffer06-1200225van
Deeerste duif van het natio- : JohnvanDongen(Roosen-
I , i daal)wasdesnelstejonge~aalconcoursviel - voor wat d
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!ekendhok: Geerten Anton ~'~)'ij~'(.,;t" ~ -
~outerskondenopnieuween ~~:'"
jarel aan hun al rijk bezette .

~ettingtoevoegen en scoor-
Teneen uitslag waarvan men
!lIeen kan dromen. Hierover

\erschijnteen aparte reporta-
le. Voor de volgende duif
Doestenwe naar Rayon 4, Ir .,.
vaarGerard Rozenbrand uit
~prangCapellevictorie kraai-
te. Hijdeeddat via zijn duivin
~4~0448630, die opeenjong
,an 6 dagen was ingekorfd.
~eze'630' is een laat jong dat
lij kweekteuit 2 duiven die
~chtstreeksbij Cor de Heijde
~haald werden. De vader
tmt uit diens 'Goedgrijs', ter-
~jl de moeder uit een zoon
an de 'Perpignandoffer'
bmt. Met 30 duiven mee be-

paldeGerard12 prijzenen de
!4-0448630 maakte een
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. CombovanDongen(Loon
~ I eren e uu op e ' ,
I ' opZand)greepvanUIt8/01s
~eerdaagsefond! In Rayon1 . dezegeinRayon4met
ingSjaanVerbiestuit Hooger-j hun04-0402602
~ide met de zege aan de
aal. Sjaanspeelt zijn jaarlin-
~nopde eendaagsefond en
e oudereduiven op de meer-I
aagse,Van kortere afstan- rI .
rn wordengeen duiven ge-
lokt. Inwinnaar03-0380146
I
t echt fondbloed: overwe-
3ndv.d.Wegenen HeinOostenrijk.In totaal 18
rijzenvan32 duiven. Rayon3 kende Petervan
~rAvoirduit Oosterhout als dubbele winnaar.
I

Iet de prijzen1 en 2 zal hij best tevreden zijn
3weest.Ookhier hebbenwe te maken met een

fhte fondspecialist,een~edie zelfs op de een-
~agsefondvluchtenvoor spek en bonen mee-
~et!Dezegegrijpt hij met zijn 02-0228899, die
~rmeeniet aan zijn proefstuktoe was.
I

MARTIEN KOREMAN

BLOIS

De nationaleeendaagsefondvluchtkendein onze
afdeling een deelnamevan 8.758 duiven, maar
slechts 5.107 daarvanwarenook nationaalgezet.

Onbekendheid met de voor-
schriftenschijnthiervanéénder
redenente zijn. Dezege in het
afdelingsconcoursgingnaarJos
Paulissen uit Langeweg,maar
zijn duif stondniet nationaalge-
tekend.Ineen reportageleestu
er meer over. Op de nationale
uitslagstaat nu Comb,de Pijper
uit Hoevenals eerstelid van de

il afdelingen wel op een keurige
vierdeplaats.Ookdaaroverkunt
u een reportageverwachten,In
Rayon1 gaanBart enJohanvan
Est uit Dinteloordmet de zege
aan de haal. De broers timme-
ren de laatstejaren flink aan de
weg en daarvan is deze zege
een nieuwbewijs.Met eensnel-
heidvan1.074 mpmzalhetook

" nationaalgezieneen kopprijs
zijn! Eenbekendenaamvoorop
in Rayon 4, waar Combovan
Dongen uit Loon op Zand de
zegegrijpt.Ze doendat methun
geschelpte weduwnaar 04-
0402602 en dat is een volle

broervan hun 'Fru~e',de duivin
die vorigjaar de zegegreep op

~ de nat. derbyvluchtuit Orleans.
De '602' kan er trouwens ook
watvan;naeenmoeizamestart
heeft hij nog niet gemist op de
midfondvluchtenmet bovendien
heel wat vroege prijzen. Daar
komt nu de zege uit Blois nog

'I eens bovenop. Met zo'n kweek-
, koppelkunje nogjaren vooruit!

In Rayon3 bereiktede winnaar
de laagste snelheid: 1.061
mpm.De zegegaater naareen

combinatie die ik enkele weken geleden ook al
mocht vernoemen:ComboHanegraaf& Verheijen
uit Terheijden,Nu dankenzij dat aan hunvale wit-
penweduwnaar02-0238831en ookdat is een kei!
Vanallevluchtenwaarophij dit jaar werd ingekorfd
verscheenhij ook op de uitslag en dat kunnener
niet veel evenaren!Inde verenigingwas hij nu aan
zijn13e ereprijstoe. Soort? 50% Bas Vervuren(Ter-
heijden) en 50% NicoTreffers.
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De doffer 02-0238831 van Comb, Hane-

graaf & Verheijen won a/13 eerste prijzen

en was nu de snelste in Rayon 3 vanuit
8/ois,

~MER30 .28 JULI 2006 NEERLANOS POSTDUIVEN ORGAAN

Sf. QUENTINIHAR CHIES

Dejongeduivenvande rayons1 en2 vlogenuit St.
Quentin,die van 3 en 4 uit Harchies.Dezelaatste
bereiktenaanzienlijkhogeresnelheden,dus gaan
we daarmeevanstart. In Rayon4 grijptNicoBeek-
mans uit Tilburgde zegemet zijn duivinne~e06-
1248699, dat opde deurwerdgespeelden ditjaar
haarprijsnognietmiste. Inhaarstamboomzienwe
vooralduivenvanComboStrijboschmet daarbijeen
vleugjeGebr.vanOerle.Dat hetmet degezondheid
vande koloniewelgoedzitwordtbewezendoormet
68 duiven30 prijzente winnen.Rayon3 geeftweer
een vertrouwde winnaar, want ComboColijn &
Ganusuit Nieuwendijkgrijpt opnieuwde zege.Dit
keerdoenzedat met de 06-0751354, 6egeteken-
de van 55 duiven,die werdgekweektuit 2 duiven
metAmerikaanseringen.Vaderis GFL(GanusFam~
Iy Lofts)65-99, die gekweektwerd uit 'DeepPoc-
kets', eenzoonvan 'Hollywood'die in '94 nat. as-
duif werd(soortGebr.Janssenx Hofkens).Moeder
is 'Serina'GFL510-04,gekweektuit de 'Spaceman'
van Annevan Meerkerkmet eenvollezusvan 'Re-
neke 5000' van FlorVervoort.De combinatiewint

liefst 34 prijzenen beginttegen6.997 duivenmet
de serie1, 3, 11, 17, 33, 34, 36, 41 en90... Moet
er nogzandzijn?In Rayon1 zienweook een oude
bekendeaan de kop van de uitslag: AndréPaas-
sens uit Woensdrecht.Enkelewekenpakte hij de
eerste4 in zijn rayon,nu moethij volstaanmet de
eerste,maarvan53 duivenwinthijwelmooi30 prij-
zen.Winnaar06-1219434 hadjuist zijneerstelief-
de ontmoeten die trok wel erg hard! Hijwerdge-
kweektuit eenvande3 kweekkoppelsdie hijopde
totale verkopingvan JanDingemansuit Bergenop
Zoomkocht.Wesluitenaf met rayon2, waarJohn
van Dongenuit Roosendaal(al velejaren achterel-
kaar de generalekampioenvan de RCC)met zijn
06-1200225 niemandvóórzichduldt.Ookdezedof-
fer was net gepaard.Hij kwamop het hok aan de
Marconistraatdooreen ruil~emet plaatsgenootT.
Blootshoofd.Weddendat ze dat volgendjaar nog
eensdoen?

.
Deduivin GFL510-04 is moeder van de Harchieswinnar

van Comb, Co/ijn & Ganus uit Nieuwendijk.
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