
Wout Spierings, Waalwijk - Winnaar Le Mans
Regio Zuid-West -12.880 d. (zie pagina 6)

C. & G. Kooman, Ermerveen - Winnaars Le Mans
Regia oord -13.461 d. (zie pagina 8)
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Snelste 2 duiven op Nationale vlucht GP Le Mans tegen 120.936 duiven!
Kees Bosua, Dordrecht (zie pagina 4)

Gerard v.d. Berg & Zonen, IJsselmuiden
Winnaars Le Mans Regio Oost - 21.619 d. (zie pagina 9)



WJ. van der Krull, Del
Winnaar Le Mans, Afdeling 7jMidden-Nederland

de duivensport succesvolle familie Van
~er Kruk uit Tiel, bestaande uit vader Wim,
-:.: echtgenote Alie en zoon Maurice heeft af-

;-=- :=e- '.eekend de vlucht Le Mans in Afdeling 7
~-=- c--n. . Met 1.095 meter per minuut was hun

e nummer 2 in Midden-Nederland nog 4
:= ~ minuut te snel af.

-:: ::=- duif viel rekenden vader en zoon - net als
-=. =-:~e winnaars - inmiddels niet meer op een

_e;=- uif, de meldingen op teletekst gaven daar
S"" geen aanleiding toe. De tijd die op teletekst

=- geplaatst bleek echter niet de correcte tijd,
-,;=-- uit het oogpunt van concoursveiligheid werd
::F-e plaatsing door de NPOnoodzakelijk gevonden.
- . ig minuten later viel nummer 2 bij familie Van
:i? Kruk, toen dit de tweede melding in de club was
: "ften ze dat hun eerste duif toch een bijzondere
- st zijn... Rond 18 uur belde Henk Klompenhou-
::cr van Afdeling 7 om hen met de NPO-overwinning
== eliciteren. Daarna is de telefoon blijven rinke-

O~SO
e Mans winnaar heet Alonso, genoemd naar de
esvolle autocoureur die komend weekend in Le
s zijn kunnen gaat tonen. Net als enkele ande-

:::_e Mans-winnaars is het een krijger~e! Het klinkt
- sschien een bee~e denigrerend "krijger~e",
-aar dat is het natuurlijk beslist niet. Alonso komt
.,;- een andere kampioenenformatie, van de wel.

::'" ende mevrouw Romein uit Twello. Via haar ver-
='ger Cor Buis heeft de combinatie uit Tiel al jaren-
~"'g een vriendschap met deze mensen opge-

d, eigenlijk ontstaan doordat de Krukjes heel
esvol waren met de duiven van Cor Buis... Over

=- veer worden nu jaarlijks wat duiven geruild, dat
:-: goed uit kan pakken bewijst de Le Mans win-

. Hij is er een van zo'n uitwisselingsproject...
="" vader van Alonso is de NL97-2530107, een eer-
;:-- las kampioen die schitterde met onder andere
~z ommel 8.840 duiven, ge Peronne 2.721 dui-

. 28e Heverlee 5.953 duiven, 60e Arras 5.999
::_-.en enzovoorts. Hij komt nog uit de oude lijnen
- Cor Buis. De moeder van de duif die zegevierde

-~ eling 7 is "Linda" (NL97-2530208), ook een
= pioentje. Ze won onder meer 4e Heverlee

_ -. 3 duiven, 6e Heverlee 4.321 duiven, 7e Tes-
:z"derloo 4.614 duiven, ge St. Ghislain Hornu
-. 9 duiven en 24e Tessenderloo 11.138 duiven.

mt uit een kruising Maurice Voets/Louis van
-:- { ellis van der Pol en Gebroeders Herbots.

_:=oor vader is de welbekende "Junior" (NL96-
190).

OG WEDUWSCHAP
december wordt geleidelijk aan begonnen met

- __ .en tot het uiteindelijk van 6 tot 22 uur licht
Je ,eduwnaars en kweekduiven worden op 19

-"':=-oer gekoppeld, de eieren van de beste

kweekduivenworden verlegd en enkel de beste vlie-
gers mogen hun eigen jongen grootbrengen. Wan-
neer alles op eieren zit wordt gestopt met bijlichten.
Zodra de jongen uit zijn gaat het licht weer aan
omdat de jongen wanneer het langer licht is beter
gevoerd worden. Wanneer de jongen 17 dagen oud
zijn worden de ouders gescheiden. Eenjong blijft bij
de doffer en de ander gaat met de duivin naar het
jonge-duivenhok.
De laatste jaren zijn de duiven niet meer herkop-
peld. Ze zitten dus al vanaf begin februari op we-
duwschap, ook de natour wordt door de doffers nog
op weduwschap gevlogen!
De weduwduivinnen worden rond 5 maart met
kweekdoffers gekoppeld welke al twee ronden jon-
gen hebben grootgebracht. Op eieren van 10 dagen
gaan de vrouwtjes op droog weduwschap. In tegen-
stelling tot de doffers krijgen de duivinnen hun part-
ner voor vertrek wel te zien, zo'n vijftien tot dertig
minuten.
Zes tot zeven verschillende voedermengelingen
worden door elkaar gemengd. Hieraan wordt plus-
minus zeven procent P40, vijf procent snoepzaad,
drie tot vijf procent hennep en drie tot vijf procent
verschillende mais toegevoegd.
Twee keer per week en op de dagfond vier tot zes
keer wordt per duif een koffielepel van een mix van
vijftig procent pinda's en vijftig procent kaas ver-

strekt. Verder krijgen de duiven een gevarieerd grit-
mengsel, Sedochol, biergist, knoflookpoeder en En-
trodex van de firma Vydex. 's Winters staat er een
paratyfuskuur op het programma. Op het eerste
broed een geelkuur, tijdens het seizoen wordt deze
haast wekelijks een dag herhaald. Verder krijgen de
duiven voor het seizoen vaak nog een kuur tegen or-
nithose.

HEELMOOI
De hele familie Vander Kruk is het er unaniem over
eens; het is heel mooi dat Le Mans is georgani-
seerd! Ze hopen dan ook op een jaarlijkse terug-
keer van deze prachtige vlucht. Zelf hebben ze geen
moment getwijfeld en zijn er helemaal voor gegaan.
Aile veertig vliegduiven gingen naar Le Mans, waar-
op ze overigens een prachtig resultaat boekten. Op
dit moment is alleen nog de verenigingsuitslag be-
kend; tegen 133 duiven wonnen ze 1, 2, 7, 9, 10,
11,12,14,16,17,18 etc. Van de 40 gezette dui-
yen wonnen er 16 prijs!
Omdat de duiven voor Le Mans niet helemaal naar
hun zin trainden werd besloten om de duiven op
woensdag en de dag van inmanden maar helemaal
niet meer te laten trainen. Dit heeft de duiven klaar-
blijkelijk heel goed gedaan, vader en zoon zagen ze
ook zelf 'oplopen' en het resultaat met vertrouwen
tegemoet. De duiven werden's middag al bij hun
partner gelaten en mochten vrij aanrommelen met
een berg tabakstelen ... het resultaat is bekend!


