Marien Orgers wint Agen ZLU in Fondclub “de Glazenstad”
Agen ZlU gaat de geschiedenis als een snelle vlucht. De duiven werden om 06.30 gelost en om 17.55
uur was het de Nl 12-1595236 van Marien Orgers die met een snelheid 1302 meter per minuut zijn
gummi’s afleverde in Hekelingen. Marien heeft vanaf 1977 duiven en al die tijd werd er op de
fondvluchten gespeeld. Vanaf 2000 werden er ook duiven voor de vitesse/midfondvluchten bij
gehaald omdat Marien een hekel had om duiven mee te geven op de vluchten waarmee niet voor
een eerste prijs gespeeld kan worden. De vitesse/midfond duiven worden gespeeld op
dubbelweduwschap. Met de fondduiven gebeurde dit tot vorig seizoen ook. Dit jaar wordt er voor
het eerst met de fondduiven op het traditionele nestspel gespeeld.
De duif die het goud naar Hekelingen bracht was voor de tweede keer dit jaar naar Agen. De eerste
keer was hij ook als eerste thuis en won toen de 27e in de fondclub. Deze doffer zit in het hok
waarop in voorgaande jaren op traditioneel weduwschap werd gespeeld. De duivinnen waren nog
nooit gespeeld. Dit jaar werd wel geprobeerd om met deze duivinnen te spelen maar dat werd geen
succes. Op deze Agen werd “236” gespeeld op een jong van twee weken en daarnaast had hij een
nestje met een andere duivin. Zijn eigen duivin was achter gebleven op de eerste Agen.
De “236”, na zijn overwinning “Frank” genaamd, kwam vanuit het noorden terug naar zijn hok en
Marien twijfelde eraan of het wel een duif van Agen was. Gelet op de lijn waar hij vandaan kwam zou
je denken dat hij opgetrokken is met de Ballotelli van Verweij de Haan. Marien woont aan het Spui en
de Frank vond het nodig om eerst wat te gaan drinken in het Spui. Over de dijk kwam nog een Havik
voorbij die gelukkig achterna werd gezeten door enkele kraaien. Nadat dit “ontvangst comité” was
verdwenen kwam de doffer alsnog naar beneden en ontsnapte er een zucht van verlichting aan
Marien en konden de gummi’s geconstateerd worden. “Frank” werd gekweekt uit een zoon van de
“Blue Diamond” van Marco Meijer uit St Philipsland en een duivin van Bert Saarloos uit Klaaswaal,
en zij is een dochter van “De Noël” maal dochter “De Wondere Peiren”.
Dit jaar zijn de duiven bij elkaar gebleven tot aanvang van de vluchten en vanaf dat moment werden
ze gescheiden en op weduwschap ingespeeld. Na de dagfondvlucht Blois werden de koppels weer bij
elkaar gezet en zijn ze op een nestje gekomen. Omdat ze twee dagfondvluchten zijn mee geweest
duurde het op eieren komen wat langer dan Marien gedacht had. Voor de duiven die gepland waren
voor Barcelona kwam dit wel goed uit, maar voor de koppels die de vluchten ervoor op de planning
stonden was het wat minder en moest er wat geïmproviseerd worden hetgeen, als we naar het
resultaat kijken, geslaagd genoemd mag worden. Voor het vliegseizoen hebben deze duiven dus geen
jong groot gebracht. Op de voorvluchten zijn ze elke week mee geweest de doffers hebben twee
dagfondvluchten gehad en de duivinnen een. De voeding is simpel gewoon volle bak van Beijers
aangevuld met PE korrel van Top Pigeons. In het water zit bijna elke dag Bio even een product dat in
de pluimvee industrie wordt gebruikt om de luchtwegen op een natuurlijke wijze schoon te houden.
In de winter worden de duiven geënt tegen paratyfus en paramixo. In het voor- en najaar wordt er
gekuurd tegen wormen. Voor de eerste fondvlucht wordt er gekuurd tegen het geel en na een vlucht
krijgen de duiven individueel een geelpil opgestoken. Met de jonge duiven wordt niet gespeeld
daarom gaan ze pas als twee jarige naar de fond. Marien vind het niet het ideale systeem maar
gezien de besteedbare tijd moet het maar zo. En het werkt prima zo.
Marien bij deze namens de fondclub nogmaals gefeliciteerd.
Kees van den Bos

