Hennie la Grouw pakt winst op laatste dagfondvlucht Fontenay sur Eure
Door Ton Snoek en Anke Ouwehand

En zo vliegt het seizoen voorbij en zijn we in de Fondclub alweer aangekomen bij de laatste vlucht
van het seizoen : Fontenay sur Eure. In een weekend waar de temperaturen weer hoog te noemen
waren gingen de duiven van start om 7 uur. Om vier voor half drie valt op een afstand van 502
kilometer de winnende duif op de klep bij niemand minder dan Hennie la Grouw met een snelheid
van 1127 meter.
Voor wie Hennie niet kent: We zien hem elk jaar terug op
het podium of het nu in een kampioenschap is of bij de
winnaars. Niet alleen zien we hem op de dagfond maar
ook in de andere disciplines zien we hem terug zoals op dit
moment met een 1e op de Super Vitesse en is hij dit jaar
als 2e geëindigd in de afdeling op de Midfond. Een
topmelker van Noord-Holland!
Terug naar Fontenay en de winnende duif. De moeder is
de Kampioensduif van 2016 in de Fondclub en was destijds
tevens derde in de Pipa Ranking. De vader was misschien
iets minder als vlieger, maar kwam uit dezelfde goede
lijnen als de moeder (het oude soort). Het was dus
eigenlijk een koppeling van neef en nicht. Een goede
vlieger en misschien ook wel met veel kweekwaarde.
De duiven krijgen een goede voermengeling en worden de
laatste voerbeurten opgevoerd met een vetrijke energy mengeling met pinda’s. Het doel is om ze zo
vol mogelijk te krijgen voor inkorven.
Hennie speelt totaal weduwschap waarbij van de beste doffers of duivinnen na enkele weken de
partners thuis gehouden worden.
Naast de winst wisten nog twee klasbakken van Hennie zich fantastisch te klasseren in de top 10 met
een 9e en 10e plaats. Een prachtige prestatie van een topmelker! Hennie van harte gefeliciteerd met
deze overwinning!
Dan ook aandacht voor de rest van het podium. De tweede plaats gaat naar Richard Faber, die eerder
dit seizoen Argenton op zijn naam schreef. Op de derde plaats gaat naar Combinatie van Ackooy die
eerder dit seizoen een prachtige 11e plaats wist te pakken op Pithiviers.
Allen van harte gefeliciteerd!
DE TOP 10
1. 9. & 10. H. la Grouw, Amsterdam 2. R. Faber, Westzaan 3. Comb. van Ackooy, Hoofddorp
4. M. & M. Kramer, Wormer 5. Van Vliet/Mastrigt, Aalsmeer 6. Cees Nagel, Den Helder
7. A.I.J.M. Snoek, Volendam 8. C. van Lammeren, Bovenkerk
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