
Ben van der Meer-Leidschendam wint
met ruime voorsprong

Mont de Marsan in de fondclub “De
Glazen Stad”.

 

 
Onze 888 duiven zijn ‘s middags in Mont de Marsan om 12.30 uur gelost. De weersvoorspellingen
waren voor deze vlucht enigszins twijfelachtig aangezien er voor de nacht in Noord Frankrijk nogal wat
regen en slecht zicht was voorspeld.
Desondanks was de verwachting was dat de duiven rond of even na 9 uur zouden kunnen vallen.
Om 10.33.13 uur meldt Ben van de Meer de eerste en weten ook wij dat ze kunnen komen.
Met ruim een uur voorsprong wint Ben zijn 2e getekende, de krasbonte weduwnaar met ringnummer
06-2115871 de eerste prijs in onze fondclub. Bovendien wint hij de eerste prijs, na ook op St. Vincent
al een 3e en 4e prijs te hebben gewonnen, in de Afdeling 12 “De Kuststrook”.
 
Er wordt op weduwschap gespeeld en deze doffer stamt uit zijn eigen “fietslijn” x een duivin van Stan
van de Ham. De “fietslijn” is ontstaan uit duiven van Kees Hoenselaar, Maarten Vellekoop en de Gebrs.
Kuijpers. De 871 heeft volgens Ben zeker wel 5 eerdere vroege prijzen gevlogen en zoals hij zei is hij
geen boekhouder dus en echte duiven administratie wordt niet bijgehouden.
 
Jaarlijks krijgen de duiven gedurende ongeveer 7 dagen een geelkuur en om de 2 maanden
soms een geel tablet.
 
Het totale hokbestand is 40 koppels vliegduiven en circa 65 jonge duiven.
 
Na Limoges worden de duiven gescheiden en in de 2e of 3e week van februari gekoppeld.
Alle koppels brengen de jongen groot en daarna worden zij gescheiden.
 
Afhankelijk van de omstandigheden worden de jongen op de vluchten in hun geboortejaar
gespeeld. In elk geval worden zij wel afgericht.
De vliegduiven moeten steeds eerst trainen en daarna ongeveer een half uur mogen zij vrij
rondvliegen.
 
Ben heeft 2 standaard hokken met pannen 1 op het Noordoosten en 1 op het Zuidoosten. Hij
voert standaard Mariman voer en pinda’s op gevoel en op de vloer.
 
In de regio zijn Hans Knetsch, Bart Koevoet en Piet Overkleeft volgens hem de beste
liefhebbers.
 
Ben vindt hel wel jammer dat er voor een 1e prijs in “De Kuststrook” door de Afdeling geen
reportage wordt gemaakt.
 
De leden en het bestuur wensen Ben van der Meer van harte proficiat met dit behaalde succes!
 
                                                                                              Aad van Bergenhenegouwen
                                                                                              Gé van der Ploeg
 
 


