AP Overwater overwinnaar op Marseille
Ap voorstellen is hetzelfde als een open deur intrappen, want wie kent hem niet, de man van de
Diesels van de Oude Dijk. Vorig jaar mocht ik al drie keer bij hem op bezoek namelijk voor de
overwinningen in de fondclub” De Glazenstad” van Agen (tevens eerste nationaal) en van Barcelona.
Daarnaast werd hij in 2014 keizerkampioen van onze fondclub. Nu slaat hij weer toe en mag hij zich
overwinnaar noemen van Marseille 2015. De voorspellingen voor deze Marseille waren gelet op de
weersomstandigheden dat de eerste duiven in het oosten zouden vallen. Dit bleek toen de eerste
meldingen kwamen dan ook het geval, nadat de eerste meldingen uit Duitsland kwamen, werden er
omstreeks 17.00 uur drie vroege Nederlandse duiven in het Limburgse gemeld. Deze drie maakten
een snelheid van iets meer dan 1.400 meter waarna de vierde duif een snelheid behaalde van net
1.300 meter en dit gaf al aan dat het een grillig verloop kon worden. Het is enkele minuten na half
negen als er een duif zich vertoond boven de Oude Dijk te Strijen, nadat hij geconstateerd is op 20.37
uur blijkt het de 17e gemelde in het nationale concours te zijn. Op dat moment zijn er aan de west
kant van Nederland slechts enkele duiven gemeld. Deze duif wint dan ook de eerste in fondclub “De
Glazenstad”. De winnaar is de B13-5131566 “De Lichte 566” genaamd. Deze duif komt van de
Belgische vrienden Edmond en Freddy Streel. In 2013 kochten zij wat jonge duiven bij AP welke AP
zelf bij hen heeft gebracht en nadat hij de duiven van Edmond en Freddy had gezien was hij er zo van
gecharmeerd dat hij er een aantal jongen heeft meegenomen. Edmond en Ferdy vlogen zelf o.a. in
België de eerste Nat St Vincent en de eerste Nat Narbonne. “De lichte 566” is een van de duiven die
meeging naar Strijen. Deze doffer werd als jaarling met zijn hokgenoten als zogenaamde pater
gespeeld en hij wist in dat jaar op Agen ZLU prijs te vliegen. In tegenstelling tot voorgaande jaren
werd er dit jaar op totaalweduwschap gespeeld. De paters van vorig jaar werden vrij gekoppeld en
“De Lichte 566” was zo fel op zijn broedbak dat hij geen duivin in zijn bak duldde. Op de voorvluchten
werd hij dus in feite weer als pater gespeeld. Zo ook op Agen ZLU waarop hij prijs wist te vliegen. Op
deze Agen had AP 14 oude mee waaronder o.a. zeven Belgische Streel duiven mee die allen prijs
wisten te vliegen ( 12 vd 14 Nat Prijs) Omdat je volgens AP je duiven moet weten te motiveren
werden op de dag van inkorven voor Marseille de hokgenoten van “De Lichte 566” verwijderd en
mocht “De Lichte 566”samen met een duivin op deze afdeling verblijven. Na enige tijd heeft hij de
liefde schijnbaar ontdekt want op een gegeven ogenblik lagen zij samen in de broedschotel en zo
werd hij ingekorfd. In de afstamming van “De Lichte 566” zitten voornamelijk de Barcelona winnaars
van Jo Ladenoye en Ber Willems België Het medische plaatje word vrij kort gehouden, bij thuiskomst
krijgen de duiven een Magicpil, een Beute capsule en een druppel tegen de luis dit ter ontsmetting
en versterking. Af en toe wordt er voor de koppen gekuurd met een product van duivendokter
Vincent Schroeder. Voor de vluchten krijgen ze olie van Schroeder en biergist over het voer. Na de
vlucht Olie en eiwitpoeder van Beute , Begin jaren negentig kwam ik al bij AP voor zijn prestaties en
toen gaf hij al Bio Even, een natuurproduct , en dit geeft hij nu nog steeds eens in de week als
natuurlijke opbouwer van de weerstand. Bij de kweekduiven is het enigste wat zij elke dag in het
drinkwater krijgen. Twee maal daags trainen zowel de doffers als de duivinnen waarbij het roulatie
systeem wordt toe gepast, wat betekend dat eerst de duivinnen naar buiten gaan en de doffers naar
het naastgelegen duivinnenhok verhuizen. De duivinnen komen dan weer binnen op het
weduwnaarshok, en zodra de doffers uitgelaten zijn vanuit het duivinnenhok gaan de duivinnen weer
terug naar hun eigen hok. Bij warm weer wordt er niet gevlagd en mogen de duiven zelf bepalen
hoelang zij vliegen. Ook wordt er met warm weer niet gelapt. Ondanks dat er dit jaar op Cahors
nationaal goed werd gepakt o.a. een 8e en 21e nationaal heeft AP besloten om niet meer op deze

NPO vluchten mee te doen dit vanwege het dolende beleid van de NPO met betrekking tot de
lossingen. Cahors stond gepland als een ochtend lossing maar werd op dezelfde dag al omgezet tot
een middaglossing terwijl de berichten voor de volgende dagen zo waren dat er dan wel een ochtend
lossing had kunnen plaats vinden. Naast deze twee topnoteringen wisten de duiven van AP dit jaar
o.a. de volgende prijzen bij de eerste 50 nationaal te vliegen te weten: 15 nat St Vincent ZLU, 27e
Agen ZLU oude, 43e en 45 Agen ZLU jaarlingen en dan nu de 17e nat Marseille ZLU tevens eerste in
Fondclub “De Glazenstad”
AP namens de fondclub nogmaals gefeliciteerd.
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