NIC. 1536 Maasdijk. Ton v. Lier Wateringen wint zware vlucht
vanuit Cahors tegen 455 duiven.
Gelost om 13.00 uur in Cahors konden onze duiven aan de thuisreis beginnen. Een
thuisreis vol met hindernissen. In Frankrijk mooi vliegweer maar hoe dichter ze bij huis
kwamen hoe minder het werd. In België en Nederland hing een zware bewolking en veel
plaatselijke regenbuien. En misschien zat er nog veel meer in de lucht waardoor onze
duiven niet in staat waren om de goede richting te vinden. Voor zulke vluchten moet je
duiven hebben in goede doen en doordouwers. Ton v. Lier heeft zo’n doordouwer in de
doffer 08-1449726. Het is 13.02.33 uur als deze nestdoffer weet aan te tikken in
Wateringen. Als eerst getekende ingekorfd en als eerste terug. Op de vorige
overnachtvlucht was z’n partner achtergebleven en hij had dus veertien dagen alleen de
zorg over hun jong. Dat was blijkbaar een goede motivatie om zo snel mogelijk naar huis
te komen. Op een afstand van 899,532 km maakt dit een ber.snelheid van 899,027
mpm., goed voor een 8e plaats in afd.12.

De eerste tien prijzen in het Nic. zijn als volgt verdeeld: P.Solleveld en Paloma winnen
prijs 2 en 8, A.v.Bergenhenegouwen wint prijs 3, Comb. Noordam-Vijverberg wint prijs 4,
H.Opstal heeft de 5e plek, A.Hoogkamer wint prijs 6, T.Valstar, C.v.Aalst en
H.Grootenboer winnen respectievelijk prijs 7, 9 en 10. Ook op zware vluchten heb je
liefhebbers die er boven uit steken en dat zijn dit keer: H.v.Bergenhenegouwen met
6/10,en de liefhebbers met 50% prijs comb.Noordam-Vijverberg 10/20, TG Boekstein
3/6,C.v.Aalst 1/2. P.Damen uit De Lier steekt boven iedereen uit met 100% nl. 2 uit 2. Er
waren in het NIC 455 duiven ingekord, wat betekent dat er 114 prijzen te verdelen
waren. De laatste prijs wordt om 16.11.56 uur verdiend door A.v. Bergenhenegouwen en
heeft dan een gem.snelheid van 754,5 mpm.
G.v.d.Ende

