Gerard Dekker wint Vierzon in Fondclub Noord-Holland
De derde dagfondvlucht van het seizoen vanuit het Franse Vierzon is gewonnen door Gerard Dekker. Zijn
jaarling doffer overbrugde de krappe 616 km met een snelheid van ruim 1306 m.p.m. Dit was goed voor de
eerste prijs in de Fondclub. De tweede plaats werd bezet door Dick Meerman uit Amsterdam en het podium
werd voltooid door Anne van Meerkerk.
Gerard speelt enkel doffers op klassiek weduwschap. Tot en met 2013 gingen deze vanwege drukte met werk
eenmaal per week los. Sinds augustus vorig jaar is Gerard met pensioen en derhalve kunnen de doffers nu
dagelijks hun rondes maken. Dit gebeurt ’s morgens vanaf 08:00. De doffers worden allen in bakjes in de
broedhokken gevoerd. Dit gebeurt volgens het Finesse voersysteem van Natural wat bestaat uit drie
verschillende mengelingen, oplopend qua zwaarte. Tweemaal daags wordt 20 gram voer per duif verstrekt en
naarmate de inkorving dichterbij komt wordt de samenstelling van het voer zwaarder. Tevens krijgen de duiven
bijproducten van Natural zoals biergist en lookolie. De medische begeleiding is wanneer niet nodig, zeer gering.
Twee weken voor het seizoen wordt een geelcapsule van Nanne Wolff opgestoken en na de vlucht wordt er
wekelijks ontsmet met MC van Nanne Wolff. Mochten de duiven niet in orde zijn wordt er natuurlijk
ingegrepen, maar dit gebeurt niet preventief.
Dat de winnende jaarling doffer het niet van een vreemde heeft moge duidelijk zijn. De vader won vorig jaar
zelf al de eerste van Peronne in Rayon C en is een kleinzoon van de Las Vegas van Gebr. Van Toor (HeremansCeusters). De vader is vanaf vorige week ingehouden omdat ook de in 2014 gekweekte jongen stuk voor stuk
weer even vitaal en goed gebouwd zijn. De moeder komt uit het oude soort van Gerard Dekker te weten de lijn
e
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van de 610 welke 2 Provinciaal duifkampioen jong werd en als jaarling 3 midfondduif van Nederland met
twee provinciale overwinningen. Ook op andere hokken komen al meerdere provinciale overwinnaars uit de
lijn van de 610.
Gerard van harte proficiat en succes met het verdere seizoen!

Onze reporter Gerard Dekker nu zelf in het zonnetje na zijn zege op Vierzon

