
Ton Snoek wint pittige eerste dagfondvlucht vanuit Chateaudun (door Jannus Kat)

De eerste dagfondvlucht vanuit Chateaudun werd meteen een hele pittige. De duiven kregen

onderweg te maken met een overwegend noordenwind, later draaiend naar het westnoordwesten.

Dat Ton Snoek onder deze omstandigheden tot de favorieten behoort moge duidelijk zijn, ook

gezien de forme waarin zijn duiven de eerdere vluchten van dit seizoen hebben afgewerkt. Des te

knapper om deze favorietenrol waar te maken en alle concurrentie in de Fondclub voor te blijven.

Het podium werd compleet gemaakt door Anne van Meerkerk op plek twee en Gebroeders Kat en

Zoon op plaats drie.

De winnende duivin is uit het allerbeste hout gesneden. Zelf mistte zij dit seizoen nog maar één keer,

alvorens zij tot deze krachtexplosie kwam. De vader van de winnares is Justin die als jaarling de 2e

beste jaarling TBOTB en 3e beste vitesse/midfond duif TBOTB was. Justin komt rechtstreeks uit Faith

die ook goed was voor een 2e NPO Chateauroux en de 10e beste duivin van WHZB was. De moeder

van de Chateaudun winnares is Jessie die 1e Asduif WHZB en 1e Allround duif TBOTB werd. Over een

stamboom om je vingers bij af te likken gesproken, geweldig!

Op Chateaudun speelde Ton zijn voltallige duivinnenploeg. De doffers gingen die morgen mee op

uiteindelijk Feluy. De reden dat dit zo gedaan werd is het vergemakkelijken van de werkzaamheden.

Zo kunnen de duivinnen voor de fond worden gevoerd en de doffers voor de vitesse. Aangezien de

vliegers bij inkorving niet getoond worden kunnen de duivinnen zo uit het hok gepakt worden op

donderdagavond. Dit niet tonen is een stuk gemakkelijker en Ton merkt totaal geen verschil qua

prestatie of qua wel of niet binnen komen. De ploeg duivinnen, waartoe de winnende duivin

behoort, gaan twee keer per dag los, overdag zitten zij de gehele dag opgesloten. Qua medische

begeleiding gebeurt er in Volendam weinig bijzonders, een paar weken voor het seizoen krijgen de

duiven een weekje BS en de week voor Chateaudun werd er een geelpil opgestoken. Verder wordt

er gedurende het seizoen niet ontsmet of iets dergelijks, enkel zit er wat druivensuiker bij

thuiskomst in het water.

Ton gefeliciteerd met de overwinning en we zullen vermoedelijk het aankomend seizoen nog erg

veel van je gaan horen!
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