Harry Hendriks groots winnaar van Marseille
Toen de eerste duiven van Marseille in Limburg rond 17.00 uur vielen, was alom de verwachting dat ook in
Noord-Holland dezelfde avond volop duiven zouden arriveren. Dat liep toch even anders, slechts 4 duiven
wisten vóór de neutralisatietijd hun hok te bereiken. De oostenwind was er waarschijnlijk debet aan dat de
duiven afgedreven waren.
Bij de meldingen op de ZLU-site verscheen ineens op de 9e plaats, tussen al het Limburg geweld, de naam
Harry Hendriks uit Vinkeveen. Harry had even daarvoor zijn duivin, de 12-1464506, geklokt (20.36 uur). De
duivin kwam als een speer uit het binnenland aangevlogen en landde eerst in het water om te drinken. Ook
op Agen-ZLU kwam ze al op de dag van lossing op ongeveer hetzelfde tijdstip door.
De 506 is van vaderskant een kleindochter van de Milos van Michel Verweij /Peter de Haan. Van moederskant een kruising van Gebr.Jacobs x Verweij-de Haan.
Op medische gebied wordt er bij Harry zo min mogelijk gedaan, de duiven worden regelmatig gecontroleerd door dierenarts van der Sluis, er wordt niet
meer preventief gekuurd. Alleen voor de overnachting wordt er een geelpil opgestoken.

Harry neemt hier de felicitaties in ontvangst van de
voorzitter SNZH

Harry Hendriks is een fervent melker, hij houdt zijn
duiven op een landje in Vinkeveen, hetgeen natuurlijk niet ideaal is en de nodige extra inspanningen en
voorzieningen met zich meebrengt, maar hem daardoor ook kenmerkt als een op en top liefhebber.
Door de jaren heen pakt hij zijn prijsjes mee, rond de
eeuwwisseling, toen hij nog samen met zijn vader
Geert vloog, was hij nog Keizerkampioen van de
Fondclub.
Harry beleefde een hectisch weekend en wil al degenen die gereageerd hebben op zijn succes via deze
weg bedanken.
De Gebr. Jacobs, Nico Tetteroo en Gert-Jan Rigter waren de andere liefhebbers die dezelfde avond nog
een duif binnenkregen, niet toevallig allemaal mannen met vorm op het hok !
Hulde aan de winnaars van Marseille !

