Postduiven Vincent Bonnes weten hun weg te vinden
Voor de derde keer op een rij is Vincent Bonnes
gekroond tot generaal kampioen van concourscombinatie de Grensstreek. Met zijn succes lijkt
de duivenhouder uit De Lutte het resultaat te
oogsten van jarenlange intensieve duivensport
en het zorgvuldig werken aan een goed presterende duivenfamilie.
DE LUTIE
I vanaf zijn zestiende jaar is
Bonnes in de weer met duiven en lid van de Oldenzaalse
postduivenvereniging de Zwaluw. 'Twintig jaar geleden zijn
we met vier kameraden begonnen duiven te houden. Drie zijn
tot op de dag van vandaag nog
volop actief in de wedstrijdsport', vertelt hij over zijn jeugdpassie.
Zijn lange ervaring werpt de laatste jaren opmerkelijke vruchten
af. In de regio en landelijk. Drie
opeenvolgende jaren werd hij generaal kampioen van de Grensstreek. Een combinatie van de
postduivenverenigingen uit Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp, waarbinnen de leden in
de vluchtcompetitie
tegen elkaar strijden voor de hoogste
eindklassering. In het clubgebouw van de Zwaluw aan de
Molenkampstraat werd de 36 jarige duivenmelker onlangs gehuldigd met een fraaie trofee.
'In de categorie on~angewezen',
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verduidelijkt de landbouwer uit
De Lutte. 'Bij vluchten moet je
vooraf twee duiven aanwijzen,
waarvan je denkt dat ze het
goed zullen doen. Die vliegen
mee in de groep aangewezen. Je
andere dieren doen mee in de categorie onaangewezen'.
Naast
de regionale successen weten de
postduiven van Bonnes ook landelijk in het oog springende
prestaties neer te zetten. Vorig
jaar werd hij derde van Nederland in de categorie WHZB.
'Dat staat voor Wie Heeft Ze Beter. Een landelijke competitie
waaraan je op vrijwillige basis
kunt meedoen'.
De Luttenaar houdt bij zijn boerderij pal aan de grens gemiddeld
75 duiven. Met 20 koppeltjes,
bestaande
uit mannetje
en
vrouwtje, dingt hij op de vluchten van soms 650 kilometer mee
naar een hoge klassering. Ook
het kweken van jonge aanwas
houdt hij in eigen hand. Jaarlijks worden er ongeveer 60 jongen grootgebracht. En dan volgt
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Vincent Bonnes met een van zijn topduiven.
het nauwlettende proces van selectie voor een goede duivenlijn. 'Van de nest jongen zet ik
vijftig in voor de sport. Eerst kortere vluchten en vervolgens,
steeds vêrder van huis. Uiteindelijk krijg je dan een beeld van de
dieren waarbij ik een goed gevoel heb. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de prestaties op
de vluchten. Jonge duiven moe-
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ten vaak nog groeien in de
sport. Zeker zo belangrijk is de
bloedlijn. De resultaten van de
vader en moeder wegen zeer
zwaar', weet Vincent Bonnes.
'Verder is de motivatie van de
duif voor een snelle thuiskomst
een essentieel onderdeel van de
training. Een week voor een
wedstrijd scheid ik de koppeltjes van elkaar om ze vlak voor

het inkorven weer tien minuten
met elkaar te verenigen. Vervolgens gaat de doffer of duivin alleen op reis in de vrachtwagen.
Zo stimuleer je de postduif om
na het lossen zijn of haar wederhelft thuis weer snel op te zoeken. Dan weten ze hun weg wel
te vinden. In dat opzicht zijn het
net mensen', weet de duivenmelker.
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