Henny la Grouw wint tweede jonge duiven fondvlucht vanuit Roye

(Jannus Kat)

De tweede fondvlucht voor de jonge duiven van 2014 is gewonnen door Henny La Grouw. De
winnende duif maakte bijna 1392 meter per minuut. Het winnende jong komt rechtstreeks uit Henny
zijn 255, op dit moment één van de belangrijkste kweekduivinnen op het hok. Getuige hiervan is ook
het feit dat de derde jonge duif van Henny uit precies dezelfde koppeling komt! De 255 heeft een
stamboom om je vingers bij af te likken. Zo is de vader zijn beroemde Falco en de moeder de
welbekende Bourges duivin. De 255 was bijvoorbeeld al moeder van de 950 welke vorig jaar ook in
eerste in rayon F wist te winnen.
De jonge duiven worden op de deur gespeeld. Dit geschied door middel van roulatie. Op het ene hok
worden ze naar buiten gelaten, om vervolgens in het andere hok weer naar binnen te worden
gehaald. Eenmaal daags trainen de duiven een uur lang met gesloten hok, met een vlag wordt niet
gewerkt. Met name de doffers willen na een minuut of 45 wel eens gaan zitten om vervolgens weer
de lucht in te gaan. Gevoerd wordt er in het begin van de week met de Zoontjes mengeling van
Beyers en later in de week met sportmengeling van Versela Laga. De jongen worden ruim gevoerd,
maar zeker geen volle bak. De medische begeleiding is zowel voor als tijdens het seizoen in handen
van Hans v/d Sluijs. In de voorbereiding naar het seizoen toe wordt niets preventiefs gegeven.
Gedurende het seizoen krijgen de duiven bij thuiskomst ontsmetting in het water in de vorm van de
nieuwe geelkuur van v/d Sluijs. Dit krijgen ze na een vlotte vlucht al op zaterdag en anders op
zondag.
Henny speelt de laatste weken ongeveer 100 jonge duiven op de vluchten. Wanneer de eerste 50
duiven thuis zijn wordt de hok voor de helft gesloten zodat de eerste 50 in het doffer hok terecht
komen. De laatste 50 komen in het duivinnen hok te zitten. Dit houdt dus in dat de duiven op
zaterdag en zondag na thuiskomst mogelijk de ene week andere doffers/duivinnen te zien krijgen
dan de andere week. Hierdoor verschillen de partners nog wel eens. De jongen hebben tevens niet
altijd hetzelfde plekje tot hun beschikking.
De laatste versterkingen welke door Henny zijn gehaald komen van de combinatie Verkerk. Echter is
het nog niet gelukt deze op de dagfond te testen, mede door de slechte Roye van dit jaar wat veel
jaarlingen gekost heeft bij Henny. Echter merkt Henny wel dat de jongen uit de Verkerk duiven dit
jaar goed overblijven en het op het oog sterke duiven zijn. Tevens zijn ze erg goed gebouwd.
Henny namens de Fondclub gefeliciteerd.
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