
Laatste Cahors voor Dennis Hensen en André de Nijs

FONDCLUB NOORD HOLLAND Cahors MET 1767 DUIVEN OP 25/07/15 OM 13.30 UUR

PLC --> NAAM WOONPLAATS            AFSTAND  AD/PR   GT  RINGNUMM      Z-TIJD      MET/MIN   FCLPNT

1 30 Hensen-de Nijs Velsen Noord    953.399   14/03    1     31136527          094324    1217.002    500.0

2 12 Henk Bos Purmerend                  962.081   11/06    1      15007046          095322    1212.632    499.1

3 201 C. Blokdijk Hoorn                       979.141   10/04    5      41846605          101244    1204.750    498.2

Dennis en André vormen sinds vorig jaar een combinatie waarbij de vliegduiven bij André achter op het erf in

Velsen-Noord zijn gehuisvest en de kwekers bij Dennis in IJmuiden zijn ondergebracht. Zij spelen alleen

overnachtfond en zijn lid bij Snelle Wieken in Santpoort.

De winnende duivin NL. 2013-1136527 gespeeld op jongen van ca. 16 dagen verraste beide mannen toen ze om

9.43.24 uur over de antenne ging en de winnende tijd neerzette . Verraste in de zin dat seizoen 2015 niet

gelopen was zoals het moest. Op de openingsvlucht vanuit Agen raakte ze veel duiven kwijt en kregen ze hun

duiven niet meer in de juiste conditie. Ze hebben toen besloten even de rem er op te zetten. Ze hebben wel

hun duiven door een gespecialiseerde dierenarts laten onderzoeken maar daar is niets uitgekomen. Gaande

weg het seizoen verbeterde de conditie van de duiven wel en werd besloten op de laatste Cahors weer mee te

doen met als prachtig resultaat deze overwinning.

Hun duiven zijn de laatste tijd op de programmavluchten gespeeld en sinds de “527”jongen had was ze niet

meer te houden en arriveerde iedere keer als eerste op het hok. In 2014 behaalde ze ook op de laatste Cahors

een staartprijsje, na ook alleen op geleerd te zijn op de programmavluchten.

De winnares die de afstand van 953 kilometer met een snelheid van ruim 72 kilometer per uur wist te

overbruggen, hebben ze gekregen van de Combinatie Stoker-Heems uit Haarlem en in haar stamboom vinden

we de Vale Montauban van Ronald Geerdink nog terug. Als bij zovele overnachtfondspelers is hier de

verzorging ook eenvoudig, net als het voersysteem dat bestaat uit volle bak aangevuld met wat pinda’s,

snoepzaad en Tovo. De duiven worden voor de vluchten niet ontsmet maar krijgen bij thuiskomst wel een

geelpil.

Ingekorfd wordt er in hun eigen vereniging Snelle Wieken dat tevens nationaal inkorfcentrum is en waar altijd

alles soepel en goed verloopt en geregeld is, een pluim voor Ruud Vermaat en zijn mannen.

Dennis en  André, namens de Fondclubleden van harte gefeliciteerd

Een mooie 2e plaats is er voor Henk Bos uit Purmerend die zijn 2e duif op de 12e plaats heeft en die met 6 van

de 11 ingekorfde duiven een prima resultaat neerzet. De 3e plaats gaat naar Cor Blokdijk uit Hoorn die er 4 van

de 10 in de prijzen speelt.

De winnaar(s) van Cahors 2015


