
 

Reportage 
 

Chateauroux 18-07-2021 wordt gewonnen door Nico Ory, Heiloo.  

 

De verwachting was om een mooie dagfond 
vlucht te krijgen na een paar moeizame 
vluchten. Maar op zaterdag konden de 
duiven al niet gelost worden vanwege zware 
bewolking op de losplaats, terwijl het in 
België en in Nederland prachtig weer was. 

Zondags kon dan toch het start schot 
gegeven worden. 

De hele vluchtlijn was het helder weer en 
ongeveer 25 graden met een noordoosten 
wind tegen om het niet te makkelijk voor de 
duiven te maken. Maar zo mag een dagfond 
vlucht best zijn. Toch werd het weer een 
hele zware vlucht. 

De uitslag stond ongeveer 14 uur open; 
daar moet dan nog wel de nacht vanaf. 
De meeste overnacht en ZLU vluchten 
staan niet zolang open. 

Na een kleine 11 uur vliegen land de 
snelste duif bij Nico Ory. De 0-1392674 



moet wel een klasse vogel zijn met een goede oriëntatie en tevens veel 
uithoudingsvermogen. Het kan ook niet anders dan dat de duif uit goede ouders komt. 

De vader komt bij Bakker Veenendaal vandaan en de moeder is van Peter Crans. Het echte 
dagfond soort. Nico heeft uiteraard meerdere goede duiven. 

Hij scoorde niet alleen de 1e plaats van 3005 duiven, maar ook de 5e duif en vervolgens 5 
duiven bij de 1e honderd en in totaal 19 van de 31 in de uitslag. 

Dat maakt ook dat hij na 5 vluchten op de 1e plaats staat in de dagfond competitie. Nico 
speelt totaal weduwschap. Tussen de 2 dagfond vluchten door geeft hij de duiven niet mee 
op de midfond maar speelt ze op een africhtingsvluchtje van 100 km. 

Dat is voor de duiven en melker een soort relax weekend. En dat de duiven dit waarderen 
lieten zij op Chateauroux duidelijk zien. 

Het voerschema is als volgt: 

In de week na de dagfond vlucht voert hij Champion mix van Embregt-Theunis gemixt met 
dieet voer en de week voor de volgende dagfond vlucht gaat hij over op all-in-one van 
Gerard Koopman aangevuld met P40 hennep snoepzaad en pinda's. 

Ze komen dus niets tekort. 

 

De felicitaties namens de fondclub. 


