NIC 1536 Maasdijk. J.de Wijs en Zn. wint Barcelona tegen 260
duiven.
Na de spetterende overwinning van vorig jaar, toen 1,2,3,4,5, in het NIC. gevlogen werd,
waren nu alle ogen gericht op het resultaat van Barcelona 2011. Dit keer was hun uitslag
niet zo spectaculair maar de beide Jannen uit den Hoorn hadden wel van alle in het NIC
ingekorfde liefhebbers als eerste een duif over de antenne lopen. Het is 08.17.42 uur als
hun 7e getekende duif, 06-2155807, na 1194,835 km gevlogen te hebben dit kunstje
flikt. Met een gem.snelheid van 1262,099 mpm. is dit tevens een 4e prijs in afd.12 en
een 82e op de ZLU lijst.

P.Overkleeft, de man met hetzelfde soort duiven, klokt 5 minuten later en speelt dus
prijs 2. Zoals wellicht bekend hebben P.Overkleeft en J.de Wijs en Zn een gezamenlijk
kweekhok waarin vele toppers zitten. Prijs 3 en 9 gaat naar de Gebr.Sommeling uit Delft.
De prijzen 4 en 5 zijn dan weer voor J.de Wijs en Zn en P.Overkleeft. B. de Koning heeft
prijs 6. B. Koevoet gaat met prijs 8 aan de haal en P.Solleveld en Paloma maken de tien
vol.
Er zijn voor deze vlucht door 39 liefhebbers 260 duiven ingekorfd. Daardoor zijn 65
prijzen te verdelen. Deze laatste prijs, 65, gaat naar A.Jansen uit Delft met de 071707741, het is dan inmiddels 11.49.20 uur geworden voor een gem.snelheid van
1035,9 mpm.
Op iedere vlucht zijn er uitblinkers, zo ook nu. B.de Koning en C.A.v.d.Ham scoren 100%
prijs met 2/2, P.Overkleeft 4/6 en L.H.Koster 2/3 doen ook goede zaken en Gebr, de
Zwart, A.J.A ten Tije, P.Kuivenhoven, R.Gronsveld en H.v.d. Kruijk spelen ieder 50%
prijs.
Van de 39 inkorvers hebben er 25 een of meerdere duiven op de uitslag staan. Dit
betekent dat bij 36% van de inkorvers dit niet lukte.
G.v.d.Ende

