H de Graaf(Bert) wint Bergerac 1
De vlucht die oorspronkelijk op het programma stond was Dax, aangezien er tropische
temperaturen werden voorspeld is ervoor gekozen om met het konvooi terug te gaan naar
Bergerac, dat dit een goede keuze is geweest gezien de het verloop en de snelheid van de
duiven kan niemand ontkennen.
De duiven werden vrijdag om 10 uur gelost, en hadden een zware opgave voor de boeg.
Het was lang wachten op de eerste aankomsten, de eerste duif werd gemeld om 08.44 in
Rijnsburg, dus het moest kunnen om hier in de buurt een duif op tijd te klokken.
Het duurde echter tot 11.39 eer de snelste van onze fondclub zich melde.
Het was de duivin 2014-1053890 van Bert de Graaf die de overwinning voor haar baas
binnenbracht. Gezien de leeftijd van deze duivin had ze haar plekje op het hok alreeds
verdient, het was op St Vincent dit jaar ook de eerst aankomende duif van Bert.
De duivin die de winst bracht is dus een 6 jarige met de nodige ervaring die haar op deze
vlucht zeer zeker van pas kwam. Ze werd gespeelt op grote jongen en zat weer op eieren
waarschijnlijk is dit haar drijfveer geweest wat geleid heeft tot deze prestatie.
Buiten de eerste prijs in de fondclub speelde deze duivin ook de 3 nationaal sector 2 en op
het totale concours van 8450 duiven een mooie 4e prijs, wat een prestatie! In de stamboom
komen we aan vaderskant Dick Pennings-Volkens tegen en aan moederskant JellemaKuypers-Saya allen uit bewezen lijnen. Bert gaf aan toch wel een tikkeltje emotioneel te zijn
geweest bij de aankomst van de duif. Hoe worden de duiven voorbereid en gespeelt?
De duiven worden op de gewone vluchten ingespeeld en als de marathon vluchten
aanvangen worden ze op nest gespeeld, bijzondere is wel dat Bert alleen met duivinnen
speelt, de doffers blijven thuis. Bij thuiskomst wordt getracht de duiven weer op het nest te
krijgen en de cyclus door te laten lopen. De duiven die thuisblijven worden elke weekend
naar Meer gebracht om het ritme erin te houden.
Medisch zo natuurlijk mogelijk, uiteraard krijgen de duiven wel een geelkuur en word er op
gevoel wel eens iets voor de luchtwegen gegeven, aan de start van het seizoen worden de
duiven onderzocht door Stefan Gobel, Bert luistert altijd goed naar zijn adviezen.
Qua voer alleen voer van de Patagoon, er wordt in het begin gerst toegevoegd, tegen de tijd
van de lange vluchten verdwijnt de gerst en worden de duiven opgevoerd er word dan
snoepzaad, hennep en pinda’s aan het menu toegevoegd. Geen volle bak!
Bert gaf aan een groot voorstander van Belgasol te zijn, dit krijgen ze dan ook regelmatig.
In het begin hadden we het over een vlucht onder tropische omstandigheden, dat de duiven
van Bert hier goed tegen opgewassen zijn blijkt uit de superuitslag die hij realiseerde.
1,2 en 4 in onze fondclub en 1,3 en 7 in Sector 2, ga der maar aan staan, super!
Bert zei ook blij te zijn dat, nadat er 2 jaar geleden nieuwe Gobius hokken zijn gezet, i.v.m.
herinrichting van het terrein door Rijkswaterstaat, de duiven ook nu prima komen.
Aangezien Bert al haverwege de 70 is en wat slechter te been is, is hij content met de hulp
de hij krijgt van John van Klaveren die hem elke dag komt helpen met de verzorging.
Bert en John en uiteraard ook mevrouw de Graaf die ook betrokken is, gefeliciteerd met
deze overwinning in een door Corona geteisterd seizoen waarin jullie duiven het prima doen.
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