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Cor Hermes (1e nationaal Blois) klant
van het jaar 2006
Ieder jaar wordt er uit mijn klantenbestand een liefhebber gekozen tot "Klant van het
jaar."
De winnaar moet een bijzondere prestatie geleverd hebben, een fantastisch seizoen
gedraaid hebben, of gewoon iets belangrijks betekend hebben voor de duivensport.
Na grondige analyse van alle suggesties, (het waren er in totaal 164 verdeeld over
29 verschillende liefhebbers), werd uiteindelijk van 3 zeer valabele kandidaten het
aantal stemmen geteld.
De winnaar komt uit Zeeland, gevolgd door iemand uit Duitsland.
Alle klanten uit Nederland, Belgie en Duitsland kunnen deelnemen.
U kon uzelf opgeven of iemand voordragen door een e-mail te sturen naar
info@duivenarts.nl met vermelding van een goede motivatie.
De winnaar wordt hier op het einde van het seizoen in het zonnetje gezet!

De hoofdprijs.
De hoofdprijs is niet niks!

Het betreft een waardevolle duif uit het allerbeste van mijn kweekhok.
De winnaar 2006 krijgt naar keuze een duif uit:
ofwel * een ZUIVERE GABY VANDENABEELE

ofwel * 4de NATIONAAL ST.VINCENT gekoppeld aan 16de NATIONAAL DAX ,
100% van wijlen HERMAN VERMEULEN uit Schore.

Cor Hermes een logische winnaar.
Wie kent Cor Hermes niet als de minst jonge helft van de combinatie Hermes en
Zoon. Dit jaar plaatsten ze Lewedorp definitief op de wereldkaart door hun
fenomenale overwinning tegen 74500 duiven op Nationaal Blois. De
koninginnevlucht van Nederland. Een bus vol Chinezen vond dan ook gauw de weg
daar naartoe om de nationale winnaars te feliciteren en ondertussen de duif in
kwestie aan te kopen.
Alleen al met deze prestatie waren alle andere verdienstelijke inzenders die het enkel
van hun vliegprestaties moesten hebben reeds kansloos, al zaten daar kleppers
tussen om U tegen te zeggen.
MAAR... dit was lang nog niet alles! Hermes en zoon wisten bovendien ook nog
kampioen van Zeeland te worden op de overnachtfond! Hun topprestaties op rayon-

en verenigingsvlak waren te veel om hier op te noemen, maar hielpen ook mee om
de kandidatuur van anderen te doen verbleken.
DOORSLAGGEVEND was bovendien de persoon Cor Hermes. Noch zijzelf, noch
hun familie droegen hen voor in de competitie. De overwinning heeft Cor te danken
aan vrienden en liefhebbers die hem als mens bewonderen.
Een voorbeeld:
* Wie geeft een jong uit zijn nationale winnaar aan een jeugdlid? Cor Hermes!
* Wie geeft het andere jong uit zijn nationale winnaar aan een beginnend lid? Cor
Hermes!
* Wie had daardoor toen voor zichzelf geen jong meer uit de nationale winnaar? Cor
Hermes!
Gelukkig haalde Cor nog 2 eieren uit het koppel voor de duif naar China verhuisde,
en werden het ook 2 jongen!
* Wie springt reeds tientallen jaren voor iedereen in de bres? Cor Hermes!

Cor wist wel wat te kiezen...
Zoals beloofd, was de hoofdprijs een duif.
De overnachtduif was verleidelijk, maar Cor zijn stam overnachters bestaat reeds
voor een groot gedeelte uit duiven van wijlen Herman Vermeulen waarvan die 4e
nationaal St. Vincent en die 16e nationaal Dax afkomstig zijn.
De keuze viel op een prachtige blauwe doffer uit het allerbeste van Gaby
Vandenabeele : zoon "James Bond" en "Agnes" maal dochter "Bliksem" en
"Manuela". De topduiven van het hok uit Dentergem.
Tegenwoordig zie je veel "Abeeltjes" te koop op internet, maar geen echte van dit
kaliber! Veel geluk ermee.
Cor, tot slot van harte gefeliciteerd, en deze overwinning in de Klant van het Jaar
competitie hebt u enkel aan uw vrienden te danken. Mooier kan toch niet?
Dr. P. Derycke

Zijn groot geheim...
Dat is wel even denken, maar... dat geheim is er niet! Enkel een zeer goede
duivenmelker met zeer goede gezonde duiven!
Hermes en zoon gebruiken voor de duiven weinig medicatie. Nu en dan Trichol 1
(tricho) of Combi-Mix (tricho en luchtwegen) als routine.
Cor is wel een fervente Drainol gebruiker.
Het drinkwater in de potten heeft er beslist niet iedere dag een ander kleurtje!
De duiven worden er rond carnaval en in het najaar gevaccineerd tegen paramyxo.
Op hun hokken woont een sterke stam postduiven van de allerbeste afstammingen.

