Update kweekseizoen bij PietSwaans
Door de corona maatregelen waar de gehele wereld mee te maken kreeg, voor ons vanaf medio
maart, zijn de contacten met familie, vrienden, kennissen maar ook met menig bevriend
duivenliefhebber op een zeer laag pitje komen staan.
Het was vooral thuisblijven, veel fietsen en wandelen en vooral onszelf instellen op de 1,5 meter
afstand samenleving.
Met de maatregelen in ogenschouw genomen ben ik de tijd wel redelijk goed doorgekomen met
enkele verbouwings werken bij de kinderen.
Wat het kweken van de duiven betreft, ben ik eind januari begonnen met 1 koppel wit en 1 koppel
R/Z geband x G/Z geband welke ik geplaatst heb in de garage.
Het laatste wekend van februari zijn de rest van de koppels, welke eerder al zijn uitgezocht, in de
kweekhokken geplaatst. De eerste ronde gaf weer, zoals dit ook verleden jaar het geval was, diverse
koppels waarvan 1 onbevrucht ei dan wel 1jong dat niet uit kwam. Verder is de kweek voorspoedig
verlopen en zijn op 15 juni de laatste jongen uitgekomen. Dit betekend dat behoudens in de garage
er 3 ronden zijn gekweekt. In het verleden deed ik dit 4 keer met als gevolg nog eens 20 duiven erbij.
Het is nu zaak een stevige selectie toe te passen om ruimte in de hokken te houden.
Volgend seizoen eens proberen om een paar koppels minder op te zetten.
Wat de kwaliteit betreft denk ik dat het dit jaar wel weer goed zit.
Door de maatregelen t.a.v de corona zijn de diverse club vergaderingen uitgesteld waardoor ik het
duivenmelken toch wel steeds meer begin te missen. Het zal bij jullie wel niet veel anders zijn.
Als Sierduivenvereniging Het Zuiden wordt weer een voorzichtige start gemaakt en is besloten om
eind augustus weer een ledenvergadering te houden. Hierbij wel de kanttekening dat de
maatregelen zich goed gedragen en de 1,5 meter regel in acht wordt genomen.
Dit zal voor veel leden weer een leuk avondje uit betekenen.
Hoe het zal gaan verlopen met de JDD en de clubshow van Het Zuiden is nu nog niet bekend. Hoe de
diverse shows elders worden gehouden is ook nog ongewis.
Ik ben benieuwd hoe het met jullie in deze periode is gegaan, zowel wat betreft gezondheid als mede
de kweek van de duiven. Ik ga er van uit dat het bestuur ook naarstig op zoek is naar de mogelijkheid
van het houden van de JDD , jaarvergadering cq ledenvergadering.
Hou het gezond en geniet van jullie duiven.
Vriendelijke sportgroeten
Piet Swaans

