Comb. Geerlings - van Duin winnen de zware Tarbes in de fondclub.
Deze combinatie bestaat uit Hers Geerlings werkzaam geweest in het bankwezen en Ad van Duin die
in de handel/export van bloembollen werkzaam is. De comb. bestaat sinds 1995 dit omdat Ad reeds als
jongen vanaf 1982 op het erf naar de duiven kwam kijken en dan is het in de duivensport wel handig
en leuk als je het samen goed kunt vinden om als combinatie door het duivenleven te gaan, zeker als je
dan ook nog om de hoek woont want Ad kan uit zijn huis de duiven zien vallen. Hers is zoals velen
met het gewone programma begonnen op dit adres al 38 jaar, in het verleden nog met Jac van der Slot.
toen Jac ging trouwen is deze comb. in goede harmonie beëindigd en heeft Hers een poosje alleen de
duivensport beoefend. Dat het toen ook al hard ging bewijst de overwinning van de derby jonge
duiven in 1985 vanuit Chartres en toen stonden er nog vele duiven op concours.
De overwinnaar 2010-1609684 ging als 6e getekende van 12 duiven de mand in en viel tussen de
uitvliegende duiven om 11.02.01 uur op het hok en was daarmee 519 medestrijders te snel af, de nr. 2
viel 50 minuten later en won de negende prijs
De “684” heeft wel eerder laten zien dat hij dit werk goed aan kan want hij heeft eerdere prestaties in
2011, Cahors 14e van 199 duiven, 27e van 109 duiven op Mont de Marsan. In 2012 8e van 182 duiven
op Cahors 8e van 112 op Mont de Marsan en in 2013 14e van 171 duiven op Agen 2e van 180 duiven
op Cahors 2014 23e van 119 duiven op Cahors en Tarbes mis. 2015 St. Vincent mis en 1e van 113
duiven allemaal in het NIC Noordwijkerhout en eerste in de fondclub.
De duiven die het toen deden doen het eigenlijk nog steeds met als basis de Aarden toen nog bij Toon
van de Berg uit Leidschendam en uit de Gullit lijn van de van der Wegens via Eyerkamp met soms
hier en daar wat aanvullingen van Paul van de Bogaard en Jaap/Chris van de Velde. Zo werd en wordt
ook op de eendaagse heel hard gevlogen met dit jaar al meerdere eerste prijzen in de afd. 12. Er
worden 70 doffers op traditioneel weduwschap gehouden waarvan 40 stuks voor de grote fond.
Getoond wordt er wel maar niet elke week en bij de grote fond duiven in het weekend voor het
inkorven, dit om de rust op de hokken niet te verstorren. Gekoppeld wordt er in maart en brengen dan
ook jongen groot. Na het seizoen wordt er weer gekoppeld maar worden geen jongen meer gekweekt,
en worden vervolgens gescheiden. Gevoerd wordt er met 4 seizoenen en variamix van Mariman dit
wordt gemengd met soms ook gerst en op gevoel gegeven ze kunnen er heel de dag van eten, als bijproducten schelpen van het strand en wat DHP en roodsteen ook mengen en op gevoel te geven. In het
water een keer per week Prange suppe en om de drie weken als het nodig is wordt er een geelpil opgestoken, verder de gewone dingen die nodig zijn en met heel veel op gevoel met de duiven omgaan.
Ook worden de waterpannen ‘s avonds leeggemaakt en ook de voerbakken worden weggehaald. De
duiven trainen vanaf half mei twee maal per dag een uurtje. De ruime hokken, bij elkaar staat er wel
14 mtr zijn heel verschillend maar wel goed verlucht met voor de duiven een heel goed klimaat.
2x Per dag wordt er geschrapt en alles ziet er dan ook goed verzorgt uit. De ongeveer 100 jonge
duiven worden verduisterd behalve de grote fond jongen en worden in het geboortejaar voldoende
gespeeld en afgericht, als het mogelijk is t/m Sens.
Hers en Ad namens de fondclub van harte gefeliciteerd met jullie eerste overwinning in de fondclub.
Aad van Bergenhenegouwen.

