Jan Schreurs, Nieuw Vennep wint wederom een wedstrijd in
“De Glazen Stad”, nu vanuit Narbonne.
Met 5 duiven mee is Jan zeker geen grote inkorver, maar wel een om terdege rekening mee te
houden. Als om 5.59.34 uur zich een duif meldt weet Jan dat het nationaal een heel vroege
moet zijn. Als de 2013-1085627 is geklokt en gemeld weet Jan dat hij een top duif heeft
nationaal, en later bleek het ook de 4e te zijn.
In de fondclub is hij dan de grote overwinnaar en met 5 duiven mee klokt hij om 5.59-3e get.
7.49-1e get. 8.16- 2e get. Grote klasse!
De 627 is een klein rood duivinnetje dat komt uit de 2013-2238459x2011-1578015 en die
komen ook uit heel goede vliegduiven.
De duiven worden op nest gespeeld en zij was ingekorfd op jongen van 4 dagen, ook heeft zij
een goede voorbereiding gehad door veel mee te gaan met de gewone vluchten. Zodra de
ZLU vluchten beginnen blijven ze thuis om energie te sparen en geen risico meer te nemen.
Echter op zondag nog even met wat anderen de duiven een lapje geven vanuit Delft moet
kunnen, tot het na het lossen ging regenen en ¾ als verzopen katten thuis kwam en zelfs nog
de andere dag. Maar heeft dat geholpen en heeft het nadeel gegeven als je de uitslag ziet zou
je zeggen van niet, toch?
Over de verzorging van de duiven hebben wij in vorige reportages we al heel vaak
geschreven, soms een kuurtje zegt Jan als ik vraag wanneer, op gevoel en ook uitroken als ik
denk dat het nodig is. Verder is het veel goede duiven en goede verzorging en geen pech
hebben.
Jan het was weer leuk en gezellig bij jullie en ik hoop je met je vrouw op de kampioene dag
weer te ontmoeten.
Aad van Bergenhenegouwen.

