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Minder dan 2 weken te gaan v.w.b. de open dag.
We hebben al heel veel aanmeldingen gehad, maar er is nog ruimte voor
meer geïnteresseerden.
Zie hiervoor hetgeen eerder geschreven,
www.gerardkoopman.com/content/newsletters/preview/216/index.html
Heel content zijn we met de 3e plaats afgelopen zaterdag, 1 febr. in de
SAMDPR (Zuid Afrika)
De duif die de 3e prijs won is ‘Viënto’ uit ‘Marc’ * ‘Chinara’ arriveerde na
een vlucht van net geen 13,5 uur op de thuisbasis. Zij haalde hiermee een
snelheid van 748 mtr./min
Als we naar de misschien wel meest bekende ‘One Loft duif’ van dit
moment kijken tw. ‘James’s Legend, dan zijn er qua stamkaart opvallende
overeenkomsten te zien.

De vader van James’s Legend komt immers uit een zus van ‘Royal Dream’
‘Royal Dream’ zelf is de grootvader van ‘Viënto’
‘Razinda’ is de overgrootmoeder van ‘James’s Legend’ maar ook de
grootmoeder van ‘Viënto’
Wanneer u op de duifnamen klikt gaat u automatisch naar betreffende duif.
Een mooie recent behaalde titel is zeker ‘Grootmeester cat. Marathon
2019’ georganiseerd door Het Spoor der kampioenen. Het geeft aan dat de
groep in de breedte sterk is. Uit deze marathon duiven kwam onze 1e duif
(en eerste Nederlandse duif) in de Pattaya One Loft Race van begin dit
jaar.
De vader van deze doffer is ‘Wilton’ zijn moeder is een halfzus van ‘Noël’
Genoeg te zien straks bij ons. Alle mensen die zich al hebben
aangemeld hoeven dit niet opnieuw te doen

Met vriendelijke groet,
Gerard & Team

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.

