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Chateauroux  15 augustus 2020 

VAN RIJN WINNAAR CHATEAUROUX. 

Na een weekend zonder vluchten in de week ervoor, werden de duiven om 8 uur gelost in 
Chateauroux. In Frankrijk was het mooi duiven weer. 
Niet meer zo heet en met een noordelijk windje. 
In België en Nederland was er een wolkje en kwam de wind uit bijna alle richtingen [variabel] 

Het was een mooie vlucht met 
praktisch geen verliezen. 
Er waren 3 duiven die een snelheid 
van meer dan 1.300 meter per 
minuut haalden. 

Van Rijn had dit keer de snelste duif. 
Na al een aantal keer de eerste 
melding te hebben gemaakt, maar 
steeds door de achter vlucht te 
worden verslagen, was het dit keer 
wel raak en bleef het de eerste 
melding. 

De duivin 18-1752605 was 2 weken 
terug ook al de 4e duif van de 

Afdeling, om nu de 1e plaats voor zich op te eisen. 
Deze duivin is van grote klasse en staat op dit moment als eerste kampioens duif Generaal 
in de Afdeling. De meeste punten zijn behaald op de mid- en dagfond. 



Elke week mee en er zit nog geen sleet op. Wie wil er nou niet zo'n duif hebben! 
De duivin wordt gespeeld op totaal weduwschap. 
De vader komt bij de Gebr. Westerink vandaan en de moeder is van het eigen soort. 

Uiteraard worden de duiven ook goed verzorgd. Ze krijgen de eerste dagen gevoerd met 
Variamax van Mariman en de laatste voerbeurten krijgen ze een energy mengeling van 
Versela lagen en als toevoeging pinda's, snoepzaad, Tovo en P40. 

Met nog één dagfond vlucht voor de boeg, is het voor Van Rijn – die momenteel 2e staat op 
zowel de on- als de aangewezen in de afdeling - zelfs nog mogelijk om een plaatsje op te 
schuiven en er met het kampioenschap vandoor te gaan.  

Dit zou zomaar kunnen, want het is niet één duif die in de prijzen vliegt. 
De 2e duif vloog ook een plaats in de 1e tien en de 3e volgde op de plaats 29. 

 

Nog veel succes namens de Fondclub. 


