Combinatie van Ackooy wint Fontenay sur Eure
Door Ton Snoek, Anke Ouwehand & Johan van Ackooy

De laatste vlucht van het seizoen in de Fondclub was de juniorenvlucht Fontenay sur Eure. De 944
duiven in de Fondclub werden gelost om 10:15 uur. De winnende duif valt in Hoofddorp bij vader
Johan en dochter Lieke om 16:40 uur op een afstand van 491 kilometer met een snelheid van 1272
meter. De favoriete vluchten van vader en dochter zijn de dagfond vluchten en de junioren en dat
gaat ze heel goed af, want bijvoorbeeld op Pt. St. Maxence speelden zij al een 2e in de Fondclub.
De winnares speelde 2 weken terug op Pt. St. Maxence een 24e tegen 2.436 duiven in de Fondclub en
heeft zich zeer knap in de top 10 genesteld bij de duifkampioenen, met een 10e plaats. Vader van de
winnares is een rechtstreekse Hennie la Grouw en stamt af uit de lijn van de Super van Loon koppel.
Moeder van de winnares is een kruising van eigen soort gekruist met een doffer van Hennie la
Grouw, deze duivin speelde dit jaar o.a. in de Fondclub een 19e op La Souterraine, 42e Argenton en is
inmiddels een vaste waarde in de vliegploeg bij de combinatie. De winnares heeft het dus niet van
een vreemde en is een belofte voor toekomst.
De jonge duiven worden na het spenen verduisterd tot aan de vluchten. Na de langste dag worden
de duiven bijgelicht tot 22:30 uur. Tijdens het uitwennen gaat het dagelijks loslaten van de jonge
duiven automatisch om 15:00 uur. Als Johan rond de klok van 17:00 uur thuis komt worden ze weer
binnen gehaald en dat systeem bevalt hen prima. Hij heeft geen zicht op wat ze in die tijd doen, maar
als werkende is dit een ideale oplossing. Johan geeft aan dat het altijd leuk is als hij de straat in komt
rijden dat hij het koppel dan ziet vliegen.
De jongen worden één keer per dag gevoerd met een lichte mengeling, maar dan wel zoveel als ze
lusten. Ook wordt er gebruik gemaakt van Ropa B in het water. De medische begeleiding is in handen
van Stefan Göbel en Hans van der Sluis. Johan laat de duiven regelmatig controleren en als er wat
aan mankeert dan wordt er in gegrepen.
Tijdens het vliegseizoen en met name de vluchten vanuit Frankrijk krijgen ze vliegvoer Versela Laga
Subliem gemengd met Zoontjes van Beyers. De dagen richting het inkorven vervalt het Zoontjes en
komt er Energiemix van Versela Laga voor in de plaats met daarbij pinda’s, dit moet zorgen voor een
volle tank.
De jonge duiven werden vorige jaren op de deur gespeeld, dit jaar zijn de jongen bij elkaar gelaten
waarbij op diverse plekken nestjes werden gebouwd en er dus ook jaloezie in het spel was.
Dit was een prachtige afsluiting voor vader en dochter van een goed seizoen waarbij het 2e
Kampioenschap Jonge duiven, 2e Generaal onaangewezen en 3e Generaal aangewezen in de
Fondclub is behaald. Johan en Lieke van harte gefeliciteerd met deze geweldige resultaten. Ook de
komende jaren gaan we vast nog heel veel horen van deze prachtige combinatie.
Voor de tweede plaats gaan we naar Uithoorn naar L. van der Sluis, die met zijn 1e getekende het
zilver pakt. De derde plaats gaat naar H.J. Bolderman uit Amsterdam. Allen van harte gefeliciteerd!
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DE TOP 10
1. Comb. Van Ackooy, Hoofddorp 2. & 8. L. van der Sluis, Uithoorn 3. H.J. Bolderman, Amsterdam
4. F. van Oostrum, Amsterdam 5. H.C. Pothuizen, Vinkeveen 6. P. van der Meijden, Aalsmeerderbrug
7. Comb. Paap & Paap, Zandvoort 9. Gabrielle de Waard, Velsen 10. J.H. van Duren, Amstelveen
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