Wout van Nederpelt wint één en twee van Agen
De eerste prijs winnen in onze fondclub is al een prestatie waar menigeen van droomt. Voor Wout
ging deze droom niet voor het eerst in vervulling maar werd nog mooier omdat hij ook op de tweede
plaats beslag wist te leggen. Het waren twee jaarlingen die deze prestatie neer wisten te leggen.
Wout speelt al jaren zeer verdienstelijk op de grote fond. In 2015 werd hij nog keizerkampioen van
onze fondclub en won hij de Europabeker. Naast de grote fond heeft hij nog wat duiven voor de
dagfond. Omdat Wout zich meer wil gaan richten op de vluchten met ochtend lossing heeft hij vorig
jaar enkele koppels grote fond x dagfond gezet. Dat dit niet onverdienstelijk was blijkt wel als we
naar de afstamming van deze prijswinnaars kijken. De eerste prijswinnaar NL17-1237212 “Suprise”
genaamd is gekweekt uit een doffer van Peter v d Eijnde. Deze doffer van 2012 had Wout
opgevangen en mocht hij behouden. Wout is er mee gaan kweken en kweekte hieruit o.a. de 5e Laon
tegen 5489 d, 5e Chateauroux tegen 518 d, 9e Bourges tegen 1316 d en “Surprise” die eerder dit jaar
al een 12e van Gien speelde tegen 2000 d. De moeder van “Surprise” is van het eigen fondsoort en
komt uit “Goliath” die zelf o.a. de 59e won van Narbonne en vader is van 8 prijswinnaars bij de
eerste honderd nationaal , en “Moeder Messi” zij is o.a. moeder van 3 prijswinnaars bij de eerste tien
nationaal. Ook de tweede prijswinnaar NL17-1237105 is een kruising grote fond x dagfond. De vader
komt van het beste voor de dagfond van Marijke Vink en de moeder is weer eigen soort en wel uit
“Messi” (1e nat St Vincent) maal “Zus Sagan” moeder van o.a. 21e Nat Perpignan. Volgens Wout moet
je als je wilt kruisen wel proberen het beste van de beide disciplines tegen elkaar te zetten. Gelet op
deze prestaties lijkt het erop dat dit wel geslaagd is. Als jonge duif gaan de duiven hiermee tot en
met de voorlaatste jonge duiven vlucht. Als jaarling worden zij vanaf de tweede vlucht elke week
gespeeld tot een week voor de eerste dagfond vlucht. Daarna krijgen zij drie dagfond vluchten en
gaan dan mee op een grote fondvlucht met ochtendlossing zoals nu Agen. Wout speelt enkel met
weduwnaars hij heeft het twee jaar geprobeerd op dubbel weduwschap maar dit ging ten koste van
de prestaties van de doffers en daarom hier weer vanaf gestapt. Er wonen 67 weduwnaars op de
hokken waarvan er zes voor de dagfond in een eigen afdeling vertoeven. Deze zes zorgden op de
laatste Chateauroux voor een clean sweep en “groot meester dagfond” in Het spoor der
Kampioenen. Omdat Wout als vrachtwagenchauffeur veelal vroeg op pad moet heeft hij in Joop
Hitzert een prima verzorger. In het seizoen laat Wout de duiven om 06.00 uur los en is Joop om 07.00
uur present om de verdere verzorging op zich te nemen. S Avonds verzorgt Wout zelf de duiven
tenzij hij overwerk heeft dan geeft hij Joop een belletje en gaat die de duiven verzorgen. De voeding
bestaat hier uit Variamax en Garvo energierijk. De duiven worden tot de week voor de eerste
overnachtvlucht in de gezamenlijke bak gevoerd. Daarna worden de duiven in hun bak gevoerd en
die mee moeten krijgen dan een vetrijkere mengeling. Voor Joop ligt er een briefje met de duiven die
op het programma staan om gespeeld te worden. De duiven die mee moeten krijgen gedurende 4 a 5
dagen ‘s avonds wat snoepzaad en pinda’s. In het begin van het seizoen worden de duiven geelvrij
gemaakt met Ronidazol en/of tricho groen van Vincent Schreuder. Half mei wordt deze dierenarts
geraadpleegd door van een zestal duiven een keeluitstrijkje op te sturen. Afhankelijk van het
resultaat worden er maatregelen genomen, dit jaar was het advies om te kuren tegen het geel en dit
werd dan ook gedaan. Om de drie weken werd er op zondag en maandag gekuurd tegen het geel. Bij
thuiskomst zitten er elektrolyten in het water. Wout nogmaals gefeliciteerd met deze dubbelslag en
bedankt voor de gastvrijheid.
Kees van den Bos

