Richard Faber speelt los vooruit de eerste op Argenton
Door Martijn Kramer

Het is al weken mooi weer met de wind uit noord-oostelijke richting. Omstandigheden die alleen
door de allerbeste duiven het hoofd geboden kunnen worden. Maar er zijn altijd uitzonderlijke
duiven die net even beter zijn dan de rest. De winnaar van Argenton editie 2018 was echter veel
sneller dan de rest en vliegt 45 meter per minuut harder dan nummer 2 in de Fondclub. Het gaat om
de NL16-1405248 van Richard Faber uit Westzaan. Dat dit geen lucky shot was van deze kras
weduwnaar blijkt wel uit het feit dat de ‘248’ eerder dit jaar op Pithiviers al de 5e in de Fondclub
speelde en op Chateauroux de 13e. Tel daarbij de 3e plaats op van Argenton 2017 en dan kun je
spreken van een echte crack zoals er maar weinig rondvliegen.
De ‘248’ alias Bennie is vernoemd naar de reeds overleden
vader van Richard. Hij wordt op totaal weduwschap
gespeeld waarbij zijn vaste duivin ook gewoon wedstrijden
vliegt. De duiven trainen allemaal 2x per dag een uur
waarbij de duivinnen met de vlag trainen en de doffers het
zelf uit mogen zoeken.
Vader van ‘Bennie’ is de Black Rolex die bij Pieter Veenstra
vandaan komt. Deze komt uit een zoon van de Rolex die bij
Veenstra een topkweker is. De moeder van de Black Rolex
is een volle zus van ‘Sissy’ van Veenstra en iedereen die
een beetje op de hoogte is weet wat voor crack de Sissy
was. Saillant detail: de supercrack 383 van Jan Kaman die
vorig jaar 3x bij de eerste 10 NPO speelde is een kleinkind
van de Black Rolex.
De moeder van Bennie is ’t Blauw Duveltje welke een dochter is van de ‘696’alias Nick van Richard
die 5e asduif van de Fondspiegel was die toen gekoppeld stond tegen een dochter van Gladius x Miss
Paris van Kat & Zn.
De duiven van Richard krijgen het voer van Beijers voorgeschoteld en hij volgt dan ook het Beijers
systeem. Begin van de week Relax, dan Energie en als laatste de Powermengeling. De duiven krijgen
royaal voer in de voerbak op de grond. Ze mogen eten wat ze willen en wat er over blijft wordt na de
volgende training opgegeten waarna ze nieuw voer krijgen.
Medisch gezien is Richard de weg ingeslagen om pas in te grijpen als de dokter het echt nodig vindt.
De duiven krijgen geen medische ontsmetting na de vlucht maar wel het relatief nieuwe Wonder
Pigeon op basis van vetzuren. Wel laat Richard de duiven regelmatig onderzoeken door Dr. van der
Sluis/Göbel. Niet onvermeld mag blijven dat Richard vaak heel vroeg op pad is en de verzorging
grotendeels in handen is van zijn vrouw Claudia. Dat vrouwen goed met duiven kunnen omgaan is
bekend, maar Claudia is toch wel een hele goede liefhebster als je al jarenlang zo goed presteert.
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Zoals veel toppers worden de duiven verduisterd tot eind april en bijgelicht vanaf de langste dag. Een
week voor Argenton had de 248 het hok voor zichzelf omdat zijn hokgenoten op de tussenliggende
midfondvlucht waren ingekorfd. Hij heeft toen de hele dag zijn duivin gehad en Richard heeft ze
samen een stukje gelapt. Wellicht heeft dat voor de nodige motivatie gezorgd om bijna een half uur
voor de overige Noord-Hollandse duiven te eindigen. Een ongekende topprestatie.
Richard en Claudia van harte gefeliciteerd!
DE TOP 10
1. R. Faber, Westzaan 2. Hoffman/Regtop, Den Helder 3. & 9. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer
4. H. Widurski, Beverwijk 5. A.I.J.M. Snoek, Volendam 6. 7. & 8. M. & M. Kramer, Wormer
10. C. van Rijn, Nes a/d Amstel
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