Nic.1536 Maasdijk. F.Cornelissen, Delft winnaar van de vlucht uit Pau tegen 92
duiven.
Vrijdagavond 23.00 uur, het is koud en het regent een beetje, wat doe je dan als je nog
geen duif hebt. Juist je sluit de klep en gaat naar huis. Zo ook F.Cornelissen. De duiven
zitten op het erf van zijn ouders en hij vertrekt. Thuis gekomen krijgt hij een sms-je van
het alarm dat er een duif gearriveerd is. Hij weer terug en jawel hoor, hij zit er.
Weggescholen in een hoekje zat de 07-1706342 te wachten. Het was nog een hele toer
om hem binnen te krijgen want de gummi’s moesten nog in de klok maar het lukte om
hem om 23.13.22 uur te constateren. Direkt gebeld om hem te melden. Na melding
kreeg hij te horen dat het de eerst gemelde duif in het Nic. was. Dezelfde doffer vloog
vorig jaar een tweede van Marseille in het Nic. men kan dus wel stellen dat het om een
klasbak gaat. Met 1 duif mee ook direkt 100% prijs, dan kan je weer gerust gaan slapen.

B.de Koning H.v.Holland wint de tweede prijs door om 04.49.33 uur te klokken. Prijs 3 is
voor P.Kuivenhoven, H.de Kruijk Monster heeft prijs 4 en H.C.Grootenboer ’sGravenzande zit met prijs 5 net voor plaatsgenoot J.Boers die dus prijs 6 heeft. Prijs 7 is
wederom voor B.de Koning en de 8e prijs gaat naar Comb.Noordam-Vijverberg.
P.Solleveld en Paloma maken de eerste 10 vol met prijs 9 en 10.
Enige uitblinkers met 100% prijs zijn: F.Cornelissen, P.Kuivenhoven, M.v.d.Berg, allen 1
mee en prijs. B.de Koning en H.de Kruijk spelen beide 2 uit 3. Voor 50% prijs spelen
H.C.Grootenboer, P.Solleveld en Paloma,P.v.Bergen en G.v.d.Ploeg.
Er waren door 25 deelnemers 92 duiven ingekorfd, dus waren er 23 prijzen te verdienen.
De 23e prijs is een prooi voor H.de Kruijk met z’n 2e aankomende duif, het is dan
inmiddels 08.41.37 uur geworden. Negen liefhebbers hadden te laat een duif of helemaal
geen duif thuis.
G.v.d.Ende

