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Voor de tweede keer binnen een week vliegen we Dizy-le-Gros, omdat het weer het vandaag 
niet toelaat om de duiven in Nanteuil te lossen. De afgelopen dagen was de eerste hittegolf 
van 2020 en met het inkorven pasten we daarom het hitteprotocol toe, 23 duiven in een mand. 
Menigeen zal vanmorgen even buiten geweest zijn om te voelen of de afkoeling zich in de 
nacht voortgezet heeft. Ook onze hoofdrolspeler van vandaag was al vroeg op. Vorige week 
won hij ook al deze vlucht en nu is het de 19-1431848 die met de hoofdprijs gaat strijken. 
Ook deze jaarling heeft maar een aantal natoervluchtjes gehad het vorige jaar. Tweeëntwintig 
duiven had Bert donderdagavond ingekorfd en elf ervan staan in de uitslag, ook nu weer een 
mooie uitslag. “Het hok van mij is in form, maar er zijn ook andere tijden geweest dat ik 
twijfelde aan mijn duiven. Ik denk met gemengde gevoelens terug aan het einde van vorig jaar 
toen ik een aantal goede kwekers en vliegduiven met hun jongen gedwongen moest opruimen. 
Pas in maart van dit jaar heb ik een ronde jongen gefokt die met de natoer meegaan.  
De duivensport kent voor mij drie pijlers: jongen halen bij een goede melker, een goed hok en 
goede voeding, dan kun je met een gerust hart in de tuin gaan zitten. Mijn duivenvoer door de 
weeks kent drie soorten. Als ze thuiskomen ligt er zuivering in de bakken, ’s avonds krijgen 
ze een lichte mengeling met mineralen van Marien en conditiepoeder en de laatste dagen voor 
het inkorven een zwaardere mengeling. De doffers gaan tweemaal per dag los en de duivinnen 
eenmaal en zo ziet mijn week er in grote lijnen uit”. Nogmaals een welverdiende felicitatie 
voor deze overwinning, hoewel hij deze ook aan andere liefhebbers gegund had die hem op de 
hielen zaten. 
 


