NIC. 1536 Maasdijk Bordeaux ZLU. Winnaar LH. Koster Delft tegen
402 duiven.
Het is zaterdagavond even na tienen als er boven Delft twee duiven aankomen. Ze
vliegen niet samen maar worden wel in dezelfde minuut geconstateerd. Het is dan
ongeveer 22.08 uur. De ene duif is van LH Koster en de andere van F.Cornelissen. De
duif van Koster, 09-1081807, moet 4,5 km verder vliegen dan de duif van Cornelissen,
ligt dus een stukje voor en wint hiermee de 1e prijs in het Nic en tevens de 1e prijs in
afd.12. De juiste tijd van constatering is 22.08.24 uur. Met een af te leggen afstand van
915,226 km komt dit neer op een gem.snelheid van 991.148 mpm. De vorm bleek goed
aanwezig te zijn op het hok bij Bert Koster want prijs 8 is ook voor hem en met 8 prijzen
uit 12 ingezette duiven doe je het goed.

Prijs 2 gaat dus naar F.Cornelissen met de eerst aankomende jaarling, ook wint hij prijs
5. In afd 12 worden de jaarlingen niet apart gespeeld zodat er maar 1 uitslag is. Prijs 3 is
voor P.Overkleeft uit ’s-Gravenzande. De prijzen 4,9 en 10 zijn voor de Gebr. De Zwart
uit Delft. J. Boers, ’s-Gravenzande en B.de Koning H.v.Holland maken de tien vol met
prijs 6 en 7. Op dezelfde dag van lossing wisten 7 duiven van de 402 thuis te geraken.
Enige uitblinkers op deze vlucht waren: LH. Koster 8/12, F.Cornelissen 4/7, B.de Koning
9/12 en C.Keyzer sluit zich met 50% hierbij aan. Wat opmerkelijk is, is dat van de eerste
tien aankomende duiven er 7 in Delft thuis horen. De meeste Westlanders waren dus
verslagen. Aangezien er 402 duiven ingekorfd waren door 24 liefhebbers hadden we 101
prijzen te verdelen. De laatste prijs is voor B. de Koning met z’n 9 e aankomende duif, het
is dan inmiddels 10.12.14 uur geworden. 7 liefhebbers wisten niet op tijd een duif te
constaren en hopen op betere tijden.
G.v.d.Ende

