
 

Dagfond vlucht ISSOUDUN. 
 
De 3e dagfond vlucht werd gewonnen door A.Kat en zoon. 
Deze vlucht was volgens de meeste liefhebbers een echte dagfondvlucht. 
Met een snelheid die net onder de 70 km per uur lag was de NL17-1147390, 4235 duiven te snel af. 
Men kan dus met recht spreken van een klasse duif. 
Het was ook niet zijn eerste succes. 
De 390 vloog al drie eerste plaatsen en in totaal tien keer bij de eerste 15 in de kring. 
En dit deed hij elke keer met een kopwind. 
 
De eerste twee dagfond vluchten kwam hij te laat en daarom werd er getwijfeld om hem weer mee te geven op 
de dagfond. 
Omdat er noordenwind was voorspeld, werd hij maar in de mand gestopt. 
En dat was maar goed ook, want hij stelde zijn bazen niet teleur. 
 
Dat deze duif ook weer een geweldige afstamming heeft kun je hier onder zien. 
De 390 komt uit de late Bolt die weer een zoon is van de Lady Bolt. 
De Lady Bolt is weer moeder en grootmoeder van verschillende NPO en kringwinnaars. 
De moeder komt bij Richard Faber vandaan en is een dochter van de Blue Rolex ( Pieter Veenstra). 
De Blue Rolex is weer een volle broer van de black Rolex (1e NPO Argenton 2018) en grootvader van  
Joy Boy van Jan en Joke Kaman (1e nationale asduif in de 2017 Pipa ranking) 
Een afstamming om van te watertanden. 
 
Het spel systeem is totaal weduwschap. 
Ze gaan één keer per dag los met de vlag. 
 
In het begin van de week krijgen de duiven light, daarna vlieg en naar het einde van de week energy voer.  
Alle merken van Matador. Uiteraard aangevuld met kaas en pinda's. 
Als extra’s wordt SGR van Boskamp en LTW van Beute gegeven. 
 
De duiven gaan preventief langs van der Sluys en er wordt alleen wat gegeven wanneer het nodig is. 
Voor het geel wordt zelden wat gegeven, tot nu toe dit jaar is één keer een geelpil gegeven.  
 
Ik wens de familie Kat nog veel kopwind toe. 
Wie weet moet ik hen dan misschien nog wel een keer bellen. 



 


