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Nieuwsbrief Mei 2011 (NLD)

Gerard tegen Messi:
"Begin toch met duiven

jonge"

Queen of the
Netherlands, nu bij
Kenny Rhodes USA

Blasco, 1e vit. duif afd.
10

1e duif Breuil le Vert

2e duif Breuil le Vert

Mei 2011 (NLD)

De eerste npo vlucht alweer. Dit maal werd er
gevlogen vanuit het Noord Franse Breuil le Vert, een
kilometer of 40 ten Noorden van Parijs. Al met al een
afstand van 486 km naar Ermerveen. Om 09.30
werden de duiven gelost en al om 15.13.52 kon de
eerste duif geklokt worden, de eerste duiven volgden
elkaar in rap tempo op en exact 60 sec. later zaten er
5 in de klok, al deze duiven zijn duivin.

De voorbereiding was niet veel anders dan andere
jaren. Er werd nu iets eerder gekoppeld –begin
januari- zodat de mensen van dienst ten tijde van
Gerard en Kjeld’s afwezigheid i.v.m. de One Million
Dollar Race in Zuid-Afrika alleen als oppassers
dienden te fungeren. Alle duiven zaten in deze fase
rustig te broeden en dat verliep gesmeerd.

De hele voorbereiding liep op een natuurlijke manier
en de koppels mochten hun eigen jongen
grootbrengen. Hierdoor zaten alle vliegers eind
februari “los” In grote lijn is wel geprobeerd om de
duivinnen niet te laten herleggen, door 1 van de
partners op tijd eraf te doen kon dit in de meeste
gevallen worden voorkomen. Ze hebben vanaf deze
tijd volop gelegenheid gehad om zich 1 maal per dag
in conditie te trainen. De voeding in deze fase is
aangepast, meestal wordt pas volledig overgeschakeld
naar uitsluitend All In One Mengeling vanaf 14 dagen
voor de 1e npo vlucht. Voor het volledige
voederschema, klik op de volgende link:
www.gerardkoopman.com/48/voederschema-all-in-
one.html

Mede hierdoor is de start goed geweest en hadden we
met “Miss Morakot” op 16 april al een
afdelingsoverwinning vanuit Ravenstein (134 km)
tegen 11.509 duiven behaald. “Miss Morakot” is een
dochter van “Golden Dirk” met “ Zenda”

    • Een week eerder vlogen 18 duiven bij de eerste
honderd tegen 9392 duiven wat resulteerde in: 
     
9,11,12,55,57,58,61,62,63,65,71,75,77,80,82,83,87
en 91

    • Vanuit Geel op 23 April (217 km) was de uitslag:
5,6,11,12,29,31,33,34 en 59 tegen 11483 duiven.
    • Op Koninginnedag was de uitslag:
9,10,11,12,15,19,40,42,43,44,45,47,52,59,60,61,63,64,66,67,88,89,91,95,9
99 tegen 10145 duiven.        Inmiddels werd “Blasco”
beste vitesseduif in de afdeling 10

 

http://www.gerardkoopman.com/48/voederschema-all-in-one.html


3e duif Breuil le Vert

De afdeling 10 start met zo’n 30.000 duiven op de
eerste vlucht en telt zo’n 2000 leden.

Al met al een voortvarend begin, de duiven trainen
ook na de vlucht vanuit Breuil le Vert meteen al weer
goed.

 

Tot op heden hebben de duiven in wedstrijdverband
de volgende kilometers afgelegd:

2 April 134
9 April 163
16 April 134
23 April 217
30 April 244
7 Mei 288
14 Mei 486

Eigen trainingsvluchten werden er ingelast op: 27
April en 4 Mei Telkens ging dit om een dikke 250 km.
Dit om de duiven toch echt voldoende km’s te geven
voor de 1e npo-vlucht van 14 mei jl.

Alle duiven, dus ook de overnachtduiven en ongeveer
50 “late jongen” -welke zijn geboren in
augustus/september en mogen de hele winter
uitvliegen, vanaf maart worden ze dan opgeleerd-
hebben de afdelings- en trainingsvluchten gehad tot
en met 7 Mei. Voor de late jongen is 2011 een leerjaar
en besten van hen zullen in 2012 worden ingepast in
het bestaande vlieghok. De overnachters hebben
vanaf nu hun eigen programma en we zullen deze
blijven spelen tot aan hun eerste vlucht op de
reguliere vitesse- midfondvluchten van de afdeling, dit
is tot 21 Mei.

Het spel zit nu echt op de wagen en alle duiven
trainen tweemaal daags en zullen niet meer worden
privé worden weggebracht. 
Ze krijgen volop te eten, dit houdt in dat ze volop
kunnen kiezen en we verversen het voer voordat het
volledig op is.

Motivatie/Passie, kan veel betekenen, onlangs heb ik
Noel Peiren, Zedelgem België, wat beter leren kennen
en niet alleen de verhalen van vroeger zijn schitterend
maar ook de passie van Noel als liefhebber werkt
aanstekelijk. Hij vertelde mij bijvoorbeeld dat hij als
15 jarige jongen (in 1957) alleen al 200 km fietste om
de toenmalige kampioen Hector Desmet uit
Geraardsbergen (België) te bezoeken en al had hij
lopend naar Brussel gemoeten om aan een duif te
komen die hem een nationaal zou doen laten winnen,
hij zou het gedaan hebben.

Dit verhaal raakte mij, en veel ervan herken ik in
mijzelf en andere liefhebbers die volledig opgaan in de
sport. Gelukkig zijn zowel mijn team als ik zelf weer
goed gemotiveerd en blijkbaar pakken de duiven dit
op. Er zat goed venijn op toen ze zaterdagmiddag
arriveerden.

 

Terug naar de eigenlijke vlucht.

De duiven zijn dus prima in orde, ook de afgelopen
week werd er prima getraind. 



De eerste duif arriveerde om 15.13.52 en haalde
hiermee een snelheid van 1412 mtr/min oftewel 84,8
km/hr.

Haar vader is “Steveninck 897” en is een zoon van
Bennie Steveninck’s (Hamme, Belgie) meest bekende
duif “Chipo” De moeder van onze eerste duif is Zina,
zij won niet alleen zelf o.a. een 2e npo vanuit Chantilly
maar was in 2007 ook 2e nat. as-duif eendaagse fond
npo en gaf in 2010 ook al de 2e npo Blois.

Zij won hiermee de tweede prijs tegen 9786 duiven.

Op 486 km –we beperken ons tot de 1e tien duiven-
kwamen ze als volgt af:

2e 15.13.53 V: “Cabri” M: “Xamira” 
3e 15.13.54 V: “Hebberecht 663” M: “Queen of the
Netherlands”
4e 15.14.49 “Mirza” 
5e 15.14.52 V: “Ermerveen’s Hope” M: “Choni” 
6e 15.15.08 V: “Blue Star” M: “New Hope” 
7e 15.15.12 V: “David’s Son” M: “Country Girl” 
8e 15.15.19 V: “ Maigom” M: “Bassira” 
9e 15.16.54 V: ”Magic Man” M: “Hebberecht 958” 
10e 15.17.33 V: “Deng Lin’s Favourit” M: “Young
Dream”

Dit resulteerde in de volgende klasseringen:

2,3,5,7,8,9,10,11,12,16 en 19

Opluchting na een intensieve voorbereiding omdat
onwillekeurig je gedachten uit gaan naar 1 jaar
geleden toen we de rampvlucht vanuit Menen te
verwerken kregen, nog altijd zijn we 1/3 van onze
duiven van toen kwijt.

Veel duivenliefhebbers komen met positieve feedback
t.a.v. de Goldcorn. Liefhebbers die nog niet de All In
One Mengeling geven en hun “eigen” voer verrijken
met 5% Goldcorn zijn ook uiterst tevreden en geven
aan dat de toevoeging iets extra’s brengt.

Hartelijk dank voor jullie aandacht, veel succes de
komende tijd en tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten,

Gerard & team
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
U kunt zich hier afmelden.

http://www.gerardkoopman.com/duiven/20/118//mirza-%E7%B1%B3%E5%B0%94%E6%89%8E.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/198/4/ermerveens-hope--%E8%89%BE%E7%8E%9B%E6%96%87%E4%B9%8B%E5%85%89.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/105/3/choni--%E5%81%A2%E5%A6%AE.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/30/2/blue-star-%E8%93%9D%E8%89%B2%E4%B9%8B%E6%98%9F.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/57/8/new-hope--%E6%96%B0%E5%B8%8C%E6%9C%9B.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/80/3/country-girl--%E4%B9%A1%E6%9D%91%E5%A5%B3%E5%AD%A9.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/109/6/magic-man--%E9%AD%94%E6%9C%AF%E5%B8%88.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/16/4/deng-lins-favourite-%E9%82%93%E7%90%B3.%E7%A6%8F%E7%91%9E%E7%89%B9.html
http://www.gerardkoopman.com/duiven/9/54/9/young-dream--%E9%9D%92%E6%98%A5%E4%B9%8B%E6%A2%A6.html
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