
 Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.  

  

St. Vincent 2017

 

St. Vincent 2017

Aristos wint vlucht vanuit St. Vincent
Nieuwsbrief n.a.v. St. Vincent 2017

 

In de vorige nieuwsbrief noemden wij Limoges een kuitenbijter. St.
Vincent 2017 gaat de boeken in als wat gerust een kraker mag worden
genoemd. 

 

Vanaf de lossing op vrijdag 16 juni om 12.30 kregen de duiven af te
rekenen met selectieve omstandigheden; warm, tegenwind etc. 

 

Zaterdagmiddag arriveerde bij ons om 14.44 opnieuw een zoon van
‘Red Bullens’ als eerste. In afdeling 10 was dit de 1e prijs tegen 446
duiven. In de sector betekende dit de 2e prijs tegen 996 duiven. 

 

St. Vincent ligt aan de Golf van Biskaje en de afstand naar Ermerveen
is 1173 km. Wij hebben de winnende duif ‘Aristos’ genoemd (klik even
op zijn naam). Hij haalde een gemiddelde snelheid van 980 mtr./min.
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Zijn moeder komt van Noël Peiren en is een halfzus van zijn 1e
nationaal Barcelona (België) in 2015 en 2e Internationaal.

‘Aristos’ is altijd al een van mijn favorieten geweest. Hij is enkele dagen
weggeweest na zijn overnacht debuut Limoges juni, 2016 Daarna vloog
hij goed vanuit Albi en top vanuit Cahors. Voor mij was met name de
prestatie vanuit Cahors de bevestiging dat het een duif met potentie is. 
Hij finishte afgelopen zaterdag strak en had zichtbaar alles gegeven.
Gelukkig zat hij de volgende dag er al weer perfect bij. 

De 2e prijswinnaar NL-2014-4750803 is een halfzus van ‘Leonidas’ 1e
nat. As-duif Marathon WHZB/TBOTB 2014 Ze hebben immers dezelfde
moeder ‘Miss Anke’ Ze kwam onvermoeid aan. Haar vader komt direct
van Noël Peiren en vloog zelf top vanuit nat. Bourges (zal rond de 400
km zijn voor Peiren) De grootmoeder ‘Karel Duivin’ was zelf een top
duif vanuit verscheidene keren Barcelona. 

De NL-2014-4750876 won de 3e prijs. Een doffer, opnieuw direct van
‘Red Bullens’ Ook hij kwam goed fris thuis. Misschien dat het inkorten
van zijn snavel hem geholpen heeft het voer goed te pikken. Een week
of 3 geleden hebben wij zijn ‘haviks-snavel’ moeten inkorten, groeide
gewoon te lang door! 

Zijn moeder kwam op 9 jarige leeftijd van Ko van Dommelen naar ons.
Ik had Ko gevraagd mij een duif aan te bieden uit de moeder van zijn
Bulldozer (beste ZLU-duif WHZB in 2012). Dit ging helaas niet, ter
compensatie kreeg ik toen de zus van zijn Paarsborst mee. 

De nestbroer van de 876, de 875 was in 2016 in feite onze beste
overnachtduif met 4/4 
Zijn 2 beste prijzen waren toen al:

Perigueux, 953 km. 1e Tegen 515 d.
Bergerac, 992 km. 6e Tegen 548 d.

Hij arriveerde vanuit deze St. Vincent als onze 4e duif. 

Algemeen: 

Dit jaar voor het eerst geef ik de duiven in een platte bak/schaal zgn.
brekerzand. Hier voeg ik iets grit aan toe, je ziet de duiven er van
genieten. Ze scharrelen er vaak in en af en toe nemen ze iets op wat
ze nodig blijken te hebben. Wel laat ik het zand eerst goed drogen in
de serre. 

Mijn vader gaf in de Nieuw Amsterdamse tijd al vaak het zand uit een
molshoop, de duiven genoten er zichtbaar van!

Overzicht: 

Datum: 17 juni 2017 
Vlucht: St. Vincent
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Afstand: 1173

Deelnemende duiven:

Afdeling 10: 446 
Sector IV: 996 

Aantal mee: 14 
Aantal prijzen: 10

Uitslag 1,2 en 3 afd. 10 & 2,4 en 5 in Sector IV

Met vriendelijke groeten, 

Gerard & Team

 

Gerard Koopman

Al meer dan 80 jaar succesvol in de
duivensport!

Wij voelen het als onze plicht om de liefhebbers
van de Koopmanduif en iedereen die de duif als
topsporter ziet zo volledig mogelijk te
informeren.
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