Dirk Veldhuis & dochter winnen PAU
De eerste Internationale krachtmeting, de ZLU-vlucht PAU, is een prooi geworden voor een der specialisten
op deze discipline, de Amsterdammer Dirk Veldhuis, die samen met zijn dochter Elitsa in combinatie vliegt.
De duiven kregen het niet cadeau op PAU, getuige de metersnelheid van 836 mpm van de winnende duivin,
de 09-1012018. Deze duivin was ingekorfd op eieren van 17 dagen en heeft al meerdere keren goed op tijd
gezeten, vorig jaar was het ook zijn eerste op PAU.
De 018 komt uit de lijn van zijn stamduivin, de 01-1655955, een product uit hoofdzakelijk Volkens-duiven;
meer dan 80% van zijn duiven komt uit deze lijn en leveren veel kopvliegers op met name als de omstandigheden zwaar zijn, aldus Dirk. Ook aan vaderszijde is er inbreng van Nico Volkens, alsmede Brugemann.
Dirk heeft, zoals bekend, zijn hokken op een landje in Diemen en als zelfstandig ondernemer zit hij niet zo
ruim in zijn tijd. Hij wordt dan ook enkele dagen in de week bijgestaan door zijn vroegere combinatiegenoot
Ko Hallie, die na zijn pensionering de draad weer heeft opgepakt.
Dirk is een op een top duivenman die ook graag experimenteert, zo heeft hij op Agen-Bordeaux van
a.s.weekend een aantal duiven mee uit nazaten van zijn stammoeder, die gekruist zijn met eendaagse fondduiven; uiteraard is hij zeer benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Opmerkelijk zijn de prestaties van de Noord-hollandse liefhebbers op deze toch niet gemakkelijke PAU,
naast de 5e plaats Nationaal van Dirk, klasseren ook Kees Droog, J. Vermaas en John Laan zich Nationaal bij
de top tien.
De felicitaties van de Fondclub gaan naar de winnaars van PAU !

Dirk (r), dochter Elitsa en verzorger Ko Hallie

Helaas moeten we het dit jaar stellen zonder foto’s van de winnende duiven, onze fotograaf heeft wegens tijdgebrek van deze
service moeten afzien

