Gertjan Rigter wint met “Paula” St, Vincent in Noord Holland.

Helaas zorgde de weersomstandigheden ervoor dat NoordHolland dit keer nationaal niet mee deed voor de
Absolute top klasseringen. Gertjan eindigt op de 47e plaats.
De Paula (17-1158106 )ging op 14 dgn. broeden de mand in op St Vincent. Ze is via de vader(afkomstig van
gebr, Jacobs) een halfzus van de 2 nat. Barcelona 2018 en dus ook een nicht van de 2 nat Agen 2018. Haar
moeder is een inteeltproduct van de Caro 12-532 die o.a een 2 vloog in de FC NH en het jaar erop een 12
nat Agen ZLU en en 81 nat Perpignan in 2015.
Door zijn werk worden de duiven maar 1 keer per dag verzorgd en wel in de middag. Gescheiden in de 1e
week maart en herkoppeld rond 21 maart
Vanaf de 1e wedvlucht worden als de duivinnen niet hoeven te leggen alles ingevlogen t/m de 1e
dagfondvlucht. De tweejarigen (latere van 2017) gaan hierop mee. De oudere (3 >) in principe niet. De jonge
duiven worden eigenlijk nooit gespeeld. De jaarlingen zitten dit jaar op een aparte afdeling die opgeleid
worden zoals het uitkomst. Dit bevalt hem tot nu toe prima.
De duiven hebben in principe semi volle bak.
Zelf controleer Gertjan de duiven regelmatig op geel maar bij twijfel over de conditie raadpleeg hij
dierenarts Stephan Gobel (V.d.Sluis)
De kwekers zitten bij zijn maat Hennie de Vries in Bovenkarspel. Hij verzorgt dat er jaarlijks een 100
jongen naar Amstelveen komen.
Prioficiat namens de Fondclub , ook voor de Gebr.Jacobs( de laatse vluchten 1e -1e en 2e in de Fondclub)
en Peter Homan.

Gertjan Rigter wint met “Paula” St, Vincent in Noord Holland.

Helaas zorgde de weersomstandigheden ervoor dat NoordHolland dit keer nationaal niet mee deed voor de
Absolute top klasseringen. Gertjan eindigt op de 47e plaats.
De Paula (17-1158106 )ging op 14 dgn. broeden de mand in op St Vincent. Ze is via de vader(afkomstig van
gebr, Jacobs) een halfzus van de 2 nat. Barcelona 2018 en dus ook een nicht van de 2 nat Agen 2018. Haar
moeder is een inteeltproduct van de Caro 12-532 die o.a een 2 vloog in de FC NH en het jaar erop een 12
nat Agen ZLU en en 81 nat Perpignan in 2015.
Door zijn werk worden de duiven maar 1 keer per dag verzorgd en wel in de middag. Gescheiden in de 1e
week maart en herkoppeld rond 21 maart
Vanaf de 1e wedvlucht worden als de duivinnen niet hoeven te leggen alles ingevlogen t/m de 1e
dagfondvlucht. De tweejarigen (latere van 2017) gaan hierop mee. De oudere (3 >) in principe niet. De jonge
duiven worden eigenlijk nooit gespeeld. De jaarlingen zitten dit jaar op een aparte afdeling die opgeleid
worden zoals het uitkomst. Dit bevalt hem tot nu toe prima.
De duiven hebben in principe semi volle bak.
Zelf controleer Gertjan de duiven regelmatig op geel maar bij twijfel over de conditie raadpleeg hij
dierenarts Stephan Gobel (V.d.Sluis)
De kwekers zitten bij zijn maat Hennie de Vries in Bovenkarspel. Hij verzorgt dat er jaarlijks een 100
jongen naar Amstelveen komen.
Prioficiat namens de Fondclub , ook voor de Gebr.Jacobs( de laatse vluchten 1e -1e en 2e in de Fondclub)
en Peter Homan.

Gertjan Rigter wint met “Paula” St, Vincent in Noord Holland.

Helaas zorgde de weersomstandigheden ervoor dat NoordHolland dit keer nationaal niet mee deed voor de
Absolute top klasseringen. Gertjan eindigt op de 47e plaats.
De Paula (17-1158106 )ging op 14 dgn. broeden de mand in op St Vincent. Ze is via de vader(afkomstig van
gebr, Jacobs) een halfzus van de 2 nat. Barcelona 2018 en dus ook een nicht van de 2 nat Agen 2018. Haar
moeder is een inteeltproduct van de Caro 12-532 die o.a een 2 vloog in de FC NH en het jaar erop een 12
nat Agen ZLU en en 81 nat Perpignan in 2015.
Door zijn werk worden de duiven maar 1 keer per dag verzorgd en wel in de middag. Gescheiden in de 1e
week maart en herkoppeld rond 21 maart
Vanaf de 1e wedvlucht worden als de duivinnen niet hoeven te leggen alles ingevlogen t/m de 1e
dagfondvlucht. De tweejarigen (latere van 2017) gaan hierop mee. De oudere (3 >) in principe niet. De jonge
duiven worden eigenlijk nooit gespeeld. De jaarlingen zitten dit jaar op een aparte afdeling die opgeleid
worden zoals het uitkomst. Dit bevalt hem tot nu toe prima.
De duiven hebben in principe semi volle bak.
Zelf controleer Gertjan de duiven regelmatig op geel maar bij twijfel over de conditie raadpleeg hij
dierenarts Stephan Gobel (V.d.Sluis)
De kwekers zitten bij zijn maat Hennie de Vries in Bovenkarspel. Hij verzorgt dat er jaarlijks een 100
jongen naar Amstelveen komen.
Prioficiat namens de Fondclub , ook voor de Gebr.Jacobs( de laatse vluchten 1e -1e en 2e in de Fondclub)
en Peter Homan.

