COMB VAN VLIET-MASTRIGT WINT BLOIS
Dat de vlucht iets werd ingekort was een uitstekende keuze van het bestuur van 6 en 5.
De duiven hadden dit vluchtje wel verdiend na enkele moeilijke vluchten met minder goed
weer.
Met een lichte tegenwind en een heldere lucht maakte blois een mooie vlucht met geen
verliezen.
Er waren 3 duiven die boven de 1300 meter uit kwamen.
Te weten Henny Lagrouw en D.v.Zon. en met 10 meter voorsprong de winnaar comb
v.Vliet&Mastrigt.
Jan van Vliet was een weekje op vakantie met zijn gezin en dan is het toch wel ideaal
dat je in combinatie vliegt.
Jan Mastrigt bewijst met deze overwinning dat hij goed met de beestjes om kan gaan.
Het is trouwens zijn tweede overwinning in de Afdeling.
Als we het over de duivin hebben die deze overwinning behaalde is die ook uit het goede
hout gesneden.
De ouders komen rechtstreeks bij Verkerk vandaan.
Bij de moeder zie ik namen in de stamboom zoals Sponge Bob Bubbles Buldozer en de
Solange.
De vader kan ook meedoen met namen als Houdini Bubbles en een vleugje overnacht bij
Meirlaen vandaan.
Daarom als de afstand iets groter was geweest dat het ook geen probleem geweest was
voor de 433.
Deze duivin had al wat leuke uitslagen gemaakt o.a. 73/6836 Morlincourt. 91/8111
Peronne. 31/1543. Pont Sint Max.
Het spelsysteem is totaal weduwschap.
Het voeren gaat van licht naar zwaarder en aan het eind van de week een energy
mengeling.
Met de nadruk dat ze de hele week genoeg krijgen.
Ook de duivinnen die hij verwent door pinda's uit zijn hand te laten pikken.
Op de vraag of ze dan niet met elkaar aanliepen door het ruime voeren, zei Jan dat ze
op hem tippelden en niet op elkaar.

De Fondclub wenst de Comb.v.vliet&Mastrigt nog veel
succes.

