NIC 1536 Maasdijk. P.Overkleeft, ’s-Gravenzande wint tegen 159
duiven Perpignan 2011.
Een moeilijke vlucht, dat kunnen we gerust stellen, voor onze duiven. Te beginnen met
een dag uitstel, dan zon en harde wind en op het laatste gedeelte van de vlucht wind en
veel regenwater. Dan moeten de duiven in topvorm zijn en een tas vol kwaliteit aan
bagage meedragen. Zo’n duif heeft P.Overkleeft nl. de 07-1002277.Deze duivin tikte om
07.20.15 uur de antenne aan op haar hok in ’s-Gravenzande. Met een afstand tot
Perpignan van 1025,888 km is dit een gem.snelheid van 1098,706 mpm. in de
berekening van Compuclub. Hiermee wint ze in afd.12 de eerste prijs en vanzelfsprekend
de eerste in het NIC. Kijken we naar de ZLU berekende snelheid dan wordt dit 1062, 84
mpm. en levert dit een voorlopige 22e plek op in de ZLU meldlijst. De duivin, een produkt
van een koppeling Steketee x Hengst, was niet aan haar proefstuk toe, want ze heeft al
menige prijs op haar naam staan. Deze overwinning heeft nog een andere betekenis
voor Piet want hij stopt met de duivensport en dan zo afsluiten is een mooie
bijkomstigheid. In het NIC speelde Piet met 5 duiven mee 3 prijzen en in afd.12 zijn dat
er 4. Een waardige afsluiting.

De eerste tien prijzen zijn als volgt verdeeld: Gebr. de Zwart, winnaars van Narbonne,
spelen nu prijs 2 en 6, P.Solleveld en Paloma krijgen er 3 achter elkaar en spelen prijs 3,
4 en 5, A.Jansen heeft prijs 6, Gebr. Sommeling gaat voor prijs 8. Deze mannen hebben
10 duiven gezet en die waren ’s-middags allemaal thuis. En om de eertste tien prijzen vol
te maken met 9 en 10 klokken J.de Wijs en Zn er 2 vlak na elkaar.
Uitblinkers heb je op ieder vlucht dus ook nu en dat zijn: P.Overkleeft 3/5, F.Cornelissen
3/5 en P.Kuivenhoven met 50% nl. 2/4. Er zijn door 22 deelnemers 159 duiven ingekorft,
er waren dan ook 40 prijzen te verdienen. De laatste prijs gaat naar C.Keijzer uit Delft
met z’n eerst aankomende duif. Het is dan inmiddels 13.01 uur geworden de
gem.snelheid ligt dan op 802 mpm. Van de 22 deelnemers konden 7 niet op tijd een duif
klokken en dat is toch 30%. De kampioenen van de ZLU vluchten in het NIC zijn ook
bekend. B.de Koning uit Hoek v.Holland is kampioen onaangewezen en P.Solleveld en
Paloma aangewezen geworden. De kampioensduif is eveneens van deze combinatie en
wel de 08-1454136 met 3 prijzen.
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