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Foto’s kweekduiven

Uitsparing in de wand

Glazen drinkbak

De aangekondigde foto’s van de duiven staan op de
website, meer precies, zo’n 90% van de actuele
kweekduiven kunt u hier terugvinden.
Voor iedereen die het nog niet heeft geprobeerd, op
de website zit een module (zgn. live search) hiermee
kun je gemakkelijk de duiven vinden. Mocht je
bijvoorbeeld een ringnummer hebben of een naam of
zelfs een deel van de naam van een duif, toets deze in
en vanzelf komt de betreffende duif in beeld.
De link hiervoor is:
www.gerardkoopman.com/livesearch
Ook de andere duiven van vroeger zijn gemakkelijk te
vinden. Verder kunt u allerlei selecties maken, probeer
het maar eens.
Later in deze nieuwsbrief komen wij terug op hoe o.a.
de ouders gevonden kunnen worden van onze beste
duiven dit jaar.

Andre, Mohammad en
Gerard in de buurt van
Kuwait Towers

In het land van de olie,
slachtoffer van de olie

Drinken

Alle hokken zijn inmiddels voorzien van een
aangepaste drink mogelijkheid. Zie hiervoor de foto’s
links. De duiven drinken voortaan uit glazen bakjes,
deze zijn gemakkelijk schoon te maken met heet
water, zonder schoonmaakmiddelen. Zelf heb ik ze
gekocht bij de fa. Blokker (merk Pyrex) met een
inhoud van 1,5 ltr. De duiven zijn nu verplicht om net
als in de mand te drinken door spijlen. Er is ruimte
gemaakt in de wand van het hok zodat er ook
nagenoeg geen stof op andere zaken het water
kunnen vervuilen. Dit heb ik overgenomen van Gunter
Prange uit Meppen (Dld)
Referenties 2012, Verkerk en Coster

We kunnen niet iedereen noemen, maar de prestaties
van zowel G & S Verkerk als R. Coster zijn
vermeldingswaardig. Gerard en Bas Verkerk met het

Andre, Sheik &
voorzitter Qatar
duivenbond, Gerard

Henk Jurriens met
Mystic Moon (27e)
Gerard met Tuvok
(17e) en Kjeld met
Maggie Maiden (20e)

winnen van de vlucht vanuit Mantes la Jolie in afdeling
5 met ‘Eye Catcher’ en Roelof Coster, hij won de
vlucht vanuit Troyes in afdeling 10 met ‘Lady Troyes’
Van beide liefhebbers staat er een mooi verslag op
pipa met hierin goed vermeld hoe de duif is gekweekt,
gespeeld etc.
De link hiernaar toe is:
Verkerk: www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/g-sverkerk-reeuwijk-nl-snelste-mantes-la-jolie-tegen20506-duiven
Coster: www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/roelofcoster-staphorst-nl-wint-3x-goud-in-2-weken

All in One/Goldcorn

De firma Beyers informeert ons periodiek hoe het gaat
met de verkoop van All in One en Goldcorn. De
getallen laten een verdubbeling zien van vorig jaar, en
geeft hiermee aan dat er meer en meer tevreden
gebruikers zijn. Ook enkele zeer bekende liefhebbers
zijn inmiddels helemaal overgeschakeld op de
‘Koopman-mengeling’
Kijk voor meer informatie op:
www.gerardkoopman.com/5/tricks.html

Gerard, Saleh en
Mohammad

Reizen

Dit jaar zijn we een aantal keren naar China geweest,
Zuid Afrika en Koeweit. Ga voor foto’s naar de
hoofdpagina van de website en klik op (rechtsonder)
‘bekijk foto album’ Wanneer u veel duifjes bij elkaar
ziet vergroot dan het beeld met de + knop zodat er
een gedetailleerde kaart in beeld komt. Klik op het
duifje en vervolgens komen de foto’s in beeld. Het
systeem werkt identiek aan ‘Google Maps’
Op eigen hok

Gaat het prima, met iedere vlucht krijg je een beter
beeld welke duiven dit jaar wellicht de besten zullen
zijn.
De ouders zijn zoals gezegd te vinden via de live
search. Als voorbeeld kunt u ook klikken op David’s
Son
Voor ons zijn dit tot nu toe (11 vluchten),

NL-11-642
NL-10-062
NL-08-322
NL-10-946

‘Miss Summum uit: David’s Son * Zina
uit: Engels 789 * Miss Mukdahan
‘Big Surprise’ uit: De Blois * Zina
uit: Blue Star * New Hope

NL-11-528
NL-11-556
NL-10-132
NL-11-582
NL-10-075

uit: Jonge Sprint * Razinda
uit: Sanson * Country Girl
uit: Steveninck 897 * Zina
‘Vakira’ uit: Cassius * Hebberecht 941
uit: Steveninck 897 * Zina

Individueel 2012

Blasco, vorig jaar al beste vitesse duif in afdeling 10
won de openingsvlucht vanuit Ravenstein tegen 5247
duiven. Zijn ouders zijn: Dutch Man (reeds verkocht)
* Perfect Dream
verder was de uitslag: 1,2,3,4,5,6,7 en 8

Op 12 mei was het een duivin uit: Golden Capri *
Xamira (ook verkocht) die als eerste thuis kwam na
486 km vanuit Breuil le Vert/Clermont en hiermee de
6e npo tegen 10037 duiven won.
Overige klasseringen: 9,11,12,13,18,22,23 en 24

14 dagen later kwam Miss Summum uit: David’s Son
* Zina na bijna 8 uur vliegen als eerste aan op de
vlucht vanuit Troyes (534 km). Zij werd in de
rangschikking 4e npo tegen 8079 duiven. Opmerkelijk
is dat één van onze beste duiven in de Million Dollar
Race afgelopen jaar ‘New Emigrant’ genaamd,
dezelfde ouders heeft. Binnenkort zal ‘New
Emigrant’weer terug zijn in Ermerveen.
De andere duiven wonnen: 6,9,11,12,13,15,16,17
etc. 17 duiven bij de 1e 88 in de uitslag.

Van Paridon, 1e npo (midfond) vanuit Quievrain tegen
6223 duiven, heeft u inmiddels al wat kunnen lezen.
Hij stamt uit De Lorris * Altima
Kijk
op: www.gerardkoopman.com/news/1/21/paridonwint-npo-midfond-vlucht-vanuit-quievrain.html
In een volgende nieuwsbrief kom ik terug op hoe de
vliegploeg is samengesteld en waarom wij met meer
dan een gemiddeld aantal duiven vliegen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen.
Veel succes allemaal en tot een volgende keer.
Gerard & team

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

