Gert-jan Rigter winnaar Narbonne
Door Jaap van der Weijden

Door het slechte weer kreeg Gert-Jan Rigter zijn 5-1553039 pas op het laatste moment in zicht, net
voor de landing op het hok. De duivin kwam dwars door de regen als 1e van 280 duiven aan en had in
1 dag een afstand van 1027 km overbrugd met een gemiddelde snelheid van bijna 73 km per uur. Op
zo’n prestatie valt met de beste wil van de wereld niets af te dingen. Deze duivin verdient alle eer die
haar toekomt.
De 039 stond bovenaan de lijst en dat zal niemand verbazen. Op Pau vloog ze dit jaar al een 5e plaats
in de fondclub NH en een 17e Nationaal in de ZLU. Ze werd op 1 daagse jongen ingekorfd hetgeen
haar motiveerde om na de lossing door weer en wind in een ruk door te zetten tot in het hok.
De voorbereiding met de voeding was als volgt. Zij en de andere duiven krijgen van Gert-Jan een
eigen mengeling van 5 soorten vetrijk voer. Ze mogen eten wat ze willen. Elke keer dat de bak leeg is
wordt er bijgevoerd, soms wel 3 keer op een avond. Met dit systeem wordt de gevarieerdheid van de
mengeling volledig benut en tevens de band versterkt met de melker.
Gert Jan houdt de duiven ’s winters binnen en koppelt zijn duiven rond de derde week van maart.
Pas kort daarvoor worden ze gescheiden. Na de koppeling gaan de duiven weer het luchtruim in en
begint hun training.
De 039 komt net als Gert-Jans topduiven uit de kruising van de Jacobslijn en de lijn van Hennie de
Vries. Geïnteresseerden in de afstamming en de prestaties van het voorgeslacht en de broers en
zussen verwijs ik naar de website van Gert-Jan (www.gertjanrigter.nl). Met Hennie de Vries heeft
Gert Jan een nauwe samenwerking en hij dankt zijn goede prestaties mede aan zijn inzet en zorg
voor de kweek.
Op dezelfde regenachtige avond van de 28e juli klokte Dirk Pals zijn 1e getekende, die net te kort
kwam voor een 1e prijs. De combinaties Verweij-de Haan en Dirk & Elitsa Veldhuis en als laatste
Ysbrand Kaptein gingen ook met een goed gevoel de nacht in want ook zij kregen dezelfde avond nog
een duif. Bij het uitslaan bleek dat op het papier bij IJsbrand Kaptein een zeer aansprekende reeks
zwart op wit stond (7/9).
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
DE TOP 10
1. G. Rigter, Amstelveen 2. O. Pals, Bovenkerk 3. Comb. Verweij- de Haan, Mijdrecht
4. & 10. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 5. & 7. Ysbr. Kaptein, Akersloot
6. Marcel Tromp, Egmond Binnen 8. Marlon Kok, Ransdorp 9. Comb. Baas & Berg, de Kwakel
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VOORAANKONDIGING SCHENKING GERTJAN RIGTER
Ook Gertjan doet een fantastische schenking voor de jonge duiven verkoop van de Fondclub, welke
in het najaar (rondom feestavond) georganiseerd zal worden.
Gertjan bedankt voor je super schenking! Meer weten over de veiling en de schenkingen? Hou de
website in de gaten. Alle aangekondigde schenkingen zijn uiteraard onder voorbehoud.
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