G.v.d.Ploeg uit de Lier winnaar van de vlucht vanuit Bergerac
tegen 270 duiven.
Een strijd tegen de elementen, zo kan je deze vlucht uit Bergerac dit jaar wel typeren.
Begonnen met mooi weer en een kalme tegenwind, kregen onze duiven te maken met
buien en grondmist in het noorden van Frankrijk. Het lossen van de reguliere midfondvluchten werd enkele uren uitgesteld maar onze duiven moesten er door heen. Het kon
niet anders dan alleen de sterksten onder hen kwamen in aanmerking om zich vroeg te
melden op hun thuis basis. Een van die sterke duiven is in het bezit van G.v.d.Ploeg.
Deze nestduivin de 0-1578014 meldde zich om 12.51.48 uur in de Lier. Voor een afstand
van 839,722 km betekent dit een berekende snelheid van 858,785 mpm. De duivin is
door Ge gekregen van Teun v. Bergen uit ’s-Gravenzande en heeft het fondbloed van
Kouters door de aderen stromen.

Nr. 2 op de uitslag is de comb. Borsboom-Steenvoort uit Monster die hun eerst
getekende duif om 12.59.23 uur constateren. Comb. Noordam-Vijverberg winnen prijs 3
en 6. P.v.d. Marel gaat voor prijs 4. Han Opstal wint prijs 5. De nieuw gevormde comb.
v.d. Hoeven-Vis speelt prijs 7. R.Dijkshoorn en dochter heeft prijs 8. Terwijl 9 voor de
tweede aankomende duif van de comb. Borsboom-Steenvoort is en J.W.M. Krijger maakt
de eerste tien prijzen vol.
Op iedere vlucht zijn er uitblinkers te melden, zo ook nu: Comb. Borsboom-Steenvoort
7/5, W.J. v.d. Beukel 6/4, M. Rodenrijs 5/3, P.v.d.Marel 9/5 en de 50% winnaars zijn
H.Opstal, J.Krijger, P.Solleveld en Paloma, T.Valstar en J.J.M. v. Paassen. Er waren door
40 liefhebbers 270 duiven ingekorfd, dat betekent dat er 68 prijzen te verdelen waren.
De laatste prijsduif is voor J.J. Knorr met z’n eerst aankomende duif. Het is dan inmiddels
16.02 uur geworden bij een gem. van 717,785 mpm. 13 liefhebbers (32%) wisten niet
op tijd een duif te klokken. Dat is best veel maar het geeft ook aan hoe zwaar de vlucht
was. Des te meer ontzag voor de winnaar.
G.v.d.Ende

