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Beste Liefhebber,

 

In deze nieuwsbrief willen we nog een keer aandacht vragen voor onze  Facebook pagina. Verder

willen we het hebben over onze uitslagen van dit seizoen. Daarnaast willen we nog vier toppers

van ons hok aan jullie voorstellen: "COBY", "TRIPLE ONE", "GAURA" en "ELIUD"

 

Facebook pagina

 

We hebben sinds begin april 2022 een nieuwe Facebook pagina:

Gerard Koopman Pigeons:

 https://www.facebook.com/GerardKoopmanPigeons

 We gaan hier regelmatig iets op posten, dus hou het goed in de gaten.

"COBY"

Onze beste duif tot nu toe van dit seizoen is ongetwijfeld "COBY". Deze doffer vloog een 1e op

Dreis Bruck tegen 17461 duiven. Verder vloog hij nog een 1e op Sourdun tegen 5475 duiven.

Tevens werd hij 1e in het rayon op Sens tegen 1290 duiven. Hieronder vinden jullie de stamkaart

en een mooie foto van deze doffer.

 

"TRIPLE ONE" 

Als tweede duif willen we jullie "TRIPLE ONE" voorstellen. 

"TRIPLE ONE" vloog een tweede op Dreis-Bruck. Net achter haar hokgenoot
"COBY". Verder vloog ze nog een tweede op Arlon tegen 16181 duiven.

"GAURA"

Van 12-14 augustus vindt de Olympiade plaats in Oradea, Roemenie. Onze
duif “GAURA” is 2e Olympiade duif sportklasse categorie Long Distance over
2020-2021 geworden. Wij zijn heel blij met deze prijs. Bij deze willen we jullie
graag “GAURA” even voorstellen.

"ELIUD"

Afgelopen weekend was er een marathon vlucht vanuit Bergerac. Voor onze
duiven was dat een afstand van 1029km. "ELIUD" werd 28e Nationaal tegen
12018 duiven. Deze prestatie kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
laten gaan.
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