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Henderikus wint vlucht vanuit Orange
2018
Wellicht dat u denkt: ‘Alweer een nieuwsbrief’ ☺
We prijzen ons echter gelukkig dat er in deze fase nou eenmaal een
hoop te melden is.
Dit keer maken wij u graag deelgenoot van het resultaat van de vlucht
vanuit Orange.
Dinsdagavond 10 juli hebben wij 21 duiven ingekorfd voor alweer de
vijfde marathon vlucht van dit jaar. Na Orange nog 2 te gaan tw.
Bergerac en Cahors.
Orange is een vlucht met ochtendlossing waarbij de allereerste duiven
’s avonds hun hok kunnen bereiken. Bij ons lukte dat net niet maar om
05.41 arriveerde ‘Henderikus’ een 2-jarige doffer. Op Perigueux was hij
onze 4e duif en won toen 5/1168

Zijn vader is ‘Noël’ gewezen topvlieger en inmiddels bewezen kweker.
‘Noël’ is immers ook al vader van ‘Phidippides’ en ‘De Staart’
‘Henderikus’ vloog aan een snelheid van 60,4 km per uur en won
hiermee in sector 4 de eerste prijs tegen 1081 duiven. Aan hem zit een
verhaal. Jaren geleden kon ik altijd een beroep doen op clubgenoot
Hans Kleijn. Dhr. Kleijn had een medische achtergrond, opgedaan
tijdens zijn militaire diensttijd. Hij was opgeleid tot, oneerbiedig gezegd,
‘Hospik’
De skills die hij toen had aangeleerd bracht hij tot voor enkele jaren in
de praktijk op mijn duiven die zich in de kreukels hadden gevlogen.
Nooit deed ik tevergeefs een beroep op hem als een duif zich open had
gevlogen of een gebroken poot had opgelopen. Zelfs wanneer ik een
duif aan de intensive care had toebedacht, geen nood, Hans kreeg de
duif weer op de rails. De meest bekende zus van ‘Kleine Dirk’ oftewel
‘Annelies’ is zo’n voorbeeld. Toen zij als jonge duif haar poot brak,
spalkte Hans haar. Uit eerbetoon heb ik ‘Annelies’ toen vernoemd naar
de echtgenote van Hans Kleijn.
Inmiddels is dhr. Kleijn wat ouder en heeft zijn protegé Henderikus
Ruiter het van hem overgenomen.
Zijn allereerste patiënt was NL-2016-4784186 Hij had zichzelf dusdanig
beschadigd dat spontaan herstel niet mogelijk was. Henderikus heeft
hem weer prima doen laten herstellen. Vandaar dat hij vanaf die dag
als ‘Henderikus’ door het leven gaat.
Het podium in eigen afdeling (10) werd compleet gemaakt door een
tweejarige duivin uit ‘Red Bullens’ met ‘Peiren 531’
De derde prijs werd gewonnen door een dochter van ‘Leonidas’ maal
een dochter van ‘Balotelli’ van de comb. Verweij-de Haan
Dit keer hebben de huidige stamduiven ‘Noël’ ‘Red Bullens’ en
‘Leonidas’ het mooi verdeeld met ieders een kind bij de top-3
Alle drie de duiven vlogen ook al vroeg van Perigueux (22 juni). Ze
wonnen toen een prijs bij de eerste 9 in afdeling 10 tegen 1168 duiven.
Wat verder opvalt is dat bij de eerste vijf aankomende duiven vanuit
Orange dit keer 4 duivinnen zijn!
Zoals u weet komen in de regel de doffers op de marathon vluchten
beter bij ons.
Afstand: 969 km
Aantal duiven in concours Sector IV: 1081
Zelf mee: 21
Aantal prijzen 1:4 14
Tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,

Gerard & Team

In de header ziet u ons op bezoek bij Noel Peiren uit Zedelgem in
Belgie
Hiernaast ziet u Henderikus Ruiter met zijn voormalige patient

Gerard Koopman

Informatie

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.

