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Fontenay jonge duiven 12 september 2020 

Combinatie Geutskens maakt cirkel rond 
en wint vlucht uit Fontenay. 

De laatste vlucht met de jonge duiven vanuit 
Fontenay werd een prooi voor de combinatie 
Geutskens. Vooraf zeker één van de 
favorieten omdat ze de voorgaande vluchten 
uitstekend op dreef waren en bovenaan 
stonden op de ranglijst. Maar om het dan zo 
af te maken, dan ben je een hele goeie. Dat 
hun duiven iets met Fontenay hebben, blijkt 
wel uit het feit dat ze ook de eerste 
dagfondvlucht met de ouden vanuit Fontenay 
hebben gewonnen. Dus openen en sluiten 
met een overwinning is wel erg sterk werk. 

Verantwoordelijk voor de winst op de jonge 
duivenvlucht is de NL20-2048570 alias 
‘Ghislaine Gold’, een jonge duivin met een 
gouden ring. Niet verwonderlijk, want de 
ouders zijn de ‘014’ oftewel de TT 
Geweldenaar met een 1e op Morlincourt 
tegen 5046 duiven, 1e Duffel tegen 2933 
duiven en 1e Morlincourt tegen 2270 duiven. 
Afkomstig van René Krijger De moeder is de 
‘096’ is ook een echte met een diverse top 10 



prijzen in groot verband. Dit is een duivin van het eigen soort met een mix van bekende 
namen  zoals Klaverstijn/Fanger/vd Heide/ K.& K. Meijers/Snoek. 

‘Ghislaine Gold’ werd gespeeld op de deur. De combinatie scheidt de jongen rond de 3e/4e 
vlucht vlucht zodat hopelijk op de verdere vluchten wordt gepiekt. Eerder was ze al goed 
voor de 86e van 3871 duiven. Een 8e tegen 319 duiven en nog wat andere prijzen. De 
combinatie verduistert de jongen tot begin/half juni en de week na de langste dag begint het 
bijlichten. Dit gaat iets anders dan gebruikelijk is. De duiven worden ’s ochtends met de 
natuur wakker.  ’s Middags springt het licht aan om 17:00 uur en brandt tot 22:30 uur.  De 
jongen trainen 1x per dag. Op het menu staat de Champions mix en NPO mix van 
Embregts-Theunis aangevuld met wat P-40. Elke woensdag gaat er bij de jongen een 
bruistablet met vitamine C door het water. 

André en vrouw Ghislaine maken een hoop werk van het motiveren. Voor het inkorven 
komen er broedschalen en doosjes op het hok en een drietal krukjes die af en toe worden 
verschoven om de motivatie op te krikken en de jongen zo snel mogelijk thuis te laten 
komen. Dat dit werkt, blijkt wel uit de uitslagen. 

André en Ghislaine, gefeliciteerd met deze mooie prestatie namens de Fondclub. 


