Mitchel Haller Jeugdlid Pv de Vredesbode in Didam.

Hoe ben je met duiven in aanraking gekomen Mitchel?
Ik ben met de duiven in aanraking gekomen door mijn opa, Alfred
Ruikes. Ik ben in Breedenbroek begonnen met een promohokje van
de NPO en werd lid in Gaanderen bij de Pelikaan en toen ik naar
Didam ben verhuisd ben ik lid geworden bij Pv de Vredesbode in
Didam.

Wat voor een soort duiven heb je op het hok Mitchel?
Ik kreeg in die tijd dat ik begon in Gaanderen een paar duiven van
opa, Bennie Koster ,Mike Freriks en Pardijs uit Gendringen. Later in
Didam zijn er duiven bij gekomen van o.a. Bob Berendsen (van loon
duiven), Michel Driessen, Fred Buttner, Fr. Hoegen en sinds kort
ook duiven van Peter Jansen uit Kleve.

Mitchel met 1 van zijn favorieten.

Hoe ziet je accommodatie eruit?
Zoals ik eerder al zei ben ik begonnen met een promohokje van de
NPO en daarna heb ik een hok opgehaald bij Hans Roos in Elten en
toen ging het al aardig goed met de duiven. Na de verhuizing
richting Didam is er een nieuw hok gekomen van 5,5 meter en daar
speel ik nu met veel succes op.

Mitchel voor zijn duivenhok.

Wat en hoe voer je je duiven?
Ik voer gewoon volle bak van Mariman, snoepzaad, een beetje
hennep en lijnzaadolie en ik wil het aankomende seizoen ook
beginnen om de duiven pinda’s en kaas te geven omdat ik denk dat
het nog beter kan en moet.

Hoe zijn de prestaties tot nu toe Mitchel?
De presaties zijn goed en vooral ook omdat ik in een zeer sterke
vereniging speel tegen toppers als bv Berth Knaven, Michel
Driessen, Bert Wolf en etc dus dan moet je wel goede duiven
hebben. In 2014 de volgende prestaties; vereniging 12e
onaangewezen en 15e aangewezen Vitesse, 5e onaangewezen en 13e
aangewezen midfond, 9e onaangewezen en 11e aangewezen
dagfond en ik ben 12e onaangewezen en 16e aangewezen generaal
geworden tegen de grote mannen. Verder vloog ik in 2014 o.a. een
19e op Nijvel tegen 9.911 duiven en een 14e NPO zuid op Bourges
tegen 1841 duiven.

De Prijzenkast van Mitchel

Wat zijn je plannen voor aankomend seizoen?
Ik denk dat ik heel goed mee vlieg maar ik wil nog beter en ik ga er
dan ook alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Ik blijf ook
veelvuldig en dan vooral de jonge duiven africhten zodat ze zoveel
mogelijk ervaring op doen.

Mitchel hartelijk dank voor je bijdrage hier op pigeonsports en ik wens je dan
ook alle succes van de wereld toe de komende jaren en ik weet zeker dat je nog
veel harder gaat vliegen dan je al doet en nu zult u allen denken hoe weet hij
dat? Nou mensen, Mitchel is lid van de club waar ik ook lid ben en hij is echt
super fanatiek, hij baalt als er slecht weer gemeld word en traint de duiven op
elk vrij moment die hij heeft en we hebben zelfs mee gemaakt dat hij niet op
schoolkamp wou met al die mooie meiden omdat hij dan donderdags zijn
duiven niet zelf kon korven. Dan ben je toch een echte duivenmelker waar we
nog veel van zullen horen in de toekomst.
Pigeonsports
Ray Jonker

