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

  

Orange 2017

 

Orange 2017

Zoon Red Bullens wint vlucht vanuit
Orange
Nieuwsbrief Orange, 15 en 16 juli 2017 

 

Dit keer werd er gevlogen vanuit het Zuidoosten van Frankrijk al aardig in
de buurt van de Middellandse zee. Orange om precies te zijn en met 969
km voor de boeg en met de start in de Rhône vallei geen gemakkelijke
opgave om thuis te komen op dezelfde dag.

 

Gelost werd het konvooi op zaterdagochtend om 07.00 uur. Een aantal iets
zuidelijker gelegen liefhebbers -80 tot 90 km. korter- kregen hun eerste
duiven voor het vallen van de duisternis nog door. Bij ons kwam de eerste
duif binnen zondagochtend om 06.28 en haalde een snelheid van 965
mtr./min. 

 

2e Generatie ‘Red Bullens’ dient zich aan. 
 

Opvallend aan deze vlucht is de tweede generatie van ‘Red Bullens’ die
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zich laat zien. Bij de eerste acht aankomende duiven, 5 directe kinderen
van ‘Leonidas’ en als derde duif een kleinzoon van ‘Noel’ 

Vandaag de eieren gecontroleerd van ‘Red Bullens’ beide bevrucht. Hij is
nog steeds goed vitaal. Hopelijk houdt hij het nog enige tijd vol.

De winnende duif komt uit ‘Red Bullens’ zelf met een dochter van ‘Levi’ 
De Levi dochter ‘Orabel’ is gekweekt door Piet de Vogel. ‘Levi’ was immers
t/m juli 2015 eigendom van het trio: de Vogel/OVerwater/DePoorter

‘Levi’ zit nu bij ons en we zijn erg nieuwsgierig hoe zijn nazaten het bij ons
op termijn verder zullen doen. 

Qua stamkaart geeft het wel vertrouwen ‘Levi’ won immers een 1e nat. St.
Vincent (ZLU) tegen 3282 d. Bij Aad Kuijt onder zeer selectieve
omstandigheden in 2013

De moeder van de Orange winnaar is ‘Orabel’ van moederskant is zij een
kleindochter van ‘De Cas’ o.a. 3e nat. Barcelona in 2010 tegen 7016 d. En
in 2009 19e nat. Tegen 8042 d. Tevens was ‘De Cas’ 1e int. Barcelona duif
2009 - 2010

Overzicht: 

Datum: 16 juli 2017
Vlucht: Orange
Afstand: 969 km

Deelnemende duiven

Afdeling 10: 602

Aantal mee: 21
Aantal prijzen: 13

Uitslag afd. 10: 1,7,19,20,25,40,41,46,52,53,55,104 en 106

Tot een volgende keer,

Met vriendelijke groet,

Gerard & Team

 

Gerard Koopman

Al meer dan 80 jaar succesvol in de
duivensport!
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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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