
Dirk Letter wint knap 1 en 10 op Tarbes

FONDCLUB NOORD HOLLAND Tarbes MET 582 DUIVEN OP 10/07/15 OM 12.00 UUR
PLC --> NAAM            WOONPLAATS AFSTAND AD/PR GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN FCLPNT
1 10      R. Letter         Den Oever          1141.554  17/11  14   21496131     114759 1105.104  500.0
2 43      F.S. Kramer    Wormer              1092.102  14/09  10   21467790     111531 1091.538  497.3
3 142    Comb Blokker Den Helder         1138.183  06/03  2    31108675     121814 1070.492  494.5

Wat een superduif, de duivin NL.2012-131 die om 11.47.59 aantikt in Den Oever bij Dirk Letter. Dirk had net bij
het zien van de meldingen gezegd wat een superduif die “790” van Fred Kramer, niet wetende dat zijn duivinnetje
Amber even later het concours met 53 kilometer in de overvlucht met 14 meter hogere snelheid zou afsluiten.
Grote klasse van dit duivinnetje.

Dirk Letter, nu 53 jaar heeft al vanaf zijn 10e jaar duiven en langzaam maar zeker een eigen soort gevormd. De
winnende duivin stamt echter af van het soort dat de hokken bevolkt van Cor Schermer uit Limmen en is
verkregen op een bon. De vader is een kleinkind van Bjelarus x Krepka en van moederskant is de vader de Night
Hawk.

De “131”kwam tot deze prestatie op jongen van ca. 5 dagen, over eerdere prestaties hoefde we het niet te
hebben want ze kwam in 2013 te laat van de vluchten en in 2014 kapot terug. Na een lange herstelperiode gaf ze
dit jaar in het voorseizoen blijk de vluchten weer aan te kunnen door op de trainingsvlucht voorafgaand aan
Tarbes, ruim 10 minuten voor Dirk zijn andere duiven te arriveren.

De “131”heeft na Tarbes de naam Ämber gekregen, vernoemd naar Dirk zijn jongste dochter, die dat graag wilde
omdat Dirk al een duivin bezit die vernoemd is naar zijn vrouw Karin, die duif bracht de 1e Bergerac in de
Fondclub naar huis. Dochter Daphne is ook al vernoemd en zij is de evenknie van Dirk zijn 1e duif van St.Vincent
in 2011, deze vloog de 3e nationaal en de 1e in de Fondclub. Ook zoon Rory heeft een naamgenoot in het
duivenhok namelijk een duif die 2x de 1e speelde in het N.I.C. in Den Helder. Niet meer dan logisch dat jongste

dochter Amber nu haar naam mocht lenen aan de “131”
die met veel verve de 1e speelt in de Fondclub Noord
Holland en in de sector.

Dirk speelt zijn duiven de eerste 3 vluchten op
weduwschap, de duiven die dit jaar terug zijn gekomen
van Agen en St. Vincent zijn daarna weer gekoppeld de
reden daarvan is dat volgens Dirk de duivinnen dan
sneller herstellen. Dit jaar doet Dirk het weer anders, de
duiven van Agen en St. Vincent gaan voor de laatste
vlucht weer op weduwschap. Kijken wat dit oplevert. Dirk
speelt op deze manier, behalve dan het weduwschap op
de laatste vlucht, al jaren. En dat het een goed systeem is
blijkt wel met de 1e en 10e plaats op Tarbes. En
kopprijzen. In rayon D tegen 1111 duiven want dat was
ook een aansprekende uitslag met 1, 2, 3, 4,en 5.

In tegenstelling van wat veel andere spelers doen geeft
Dirk geen volle bak maar voert zijn duiven op naar de
vlucht, gewoon voer aangevuld met wat schapenvet en
biergist, ook de geijkte mineralen vitamines en grit staan

op het menu. Voor het seizoen kuurt Dirk zijn duiven tegen het geel, tijdens het seizoen heeft hij nog niet in
moeten grijpen en ook ontsmet hij niet na de vluchten. Gewoon simpel duiven houden.

Dirk is een duivenman in hart en nieren, het enige dat hij jammer vind met betrekking tot zijn overwinning is dat
geen van de bestuursleden van de Fondclub Noord Holland het nodig heeft gevonden om hem te feliciteren en
denkelijk was hier minimaal een telefonische felicitatie toch op zijn plaats geweest.

Dirk namens alle Fondclub leden nogmaals gefeliciteerd, maarre eehhh, wie moet je nu nog vernoemen bij een
volgende vluchtoverwinning.

Zoals eerder vermeld deden Fred Kramer en zijn compagnon Kees Ouwehand  uit Wormer het ook uitstekend en
stevenen waarschijnlijk rechtstreeks op naar het kampioenschap in de Fondclub.

Hanny en Henk Blokkeruit Den Helder laten het ook niet afweten en scoren met 6 duiven mee een prachtige 3e

plaats en hebben er 3 van de 6 in de prijzen. Chapeau ! 
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