Comb. Smith-v.Santen winnaar in het Nic. tegen 340 duiven.
Dat een fondliefhebber veel geduld moet hebben is bekend, maar dat het dit weekend zo
op de proef werd gesteld maak je niet veel mee. Eerst drie dagen wachten voordat het
convooi de lucht in kon en dan lang wachten totdat de duiven zouden arriveren. Met een
start om 13.00 uur op maandag en mooi weer in het vooruitzicht onderweg rekende
menig liefhebber op een mooie vlucht. Echter de ochtendnevel gooide voor velen roet in
het eten. Men moest zeker in het westen wachten tot bijna het middaguur voordat er
duiven gemeld konden worden. Zo ook in het Nic. Maasdijk. Het duurde tot 11.32.37 uur
voordat de eerste duif werd gemeld, melden hoefde eigenlijk niet, de winnaar de comb.
Smith-v.Santen is al jaren de meldpost van het Nic op de NPO vluchten Dit werk wordt
voortreffelijk gedaan door Wijmie (mevr.Smith), des te leuker is het dan dat de overwinnning hier terecht komt.

Het is de weduwnaar 09-1120174, genaamd “de Sneaky” die dit kunstje flikt. Op een
afstand van 1021,335 km maakt hij een gem.snelheid van 1045.789 mpm. En daarmee
staat hij op de eerste plaats in het Nic., het samenspel den Haag-Westland, 2e in afd. 12
en 5e in sector 2. De naam van de doffer doet vermoeden dat het een stiekeme duif is en
dat is ook zo. Altijd bij thuiskomst maakt hij er een verrassing van zodat je hem op het
laatste ogenblik ziet. Maar dit keer niet, hij liet duidelijk in de lucht blijken dat hij er was.
Met 4 duiven mee en 3x prijs heeft de comb. een zeer goede prestatie neergezet.
De volgende tien liefhebbers verdelen de eerste 10 prijzen in het Nic. A.Hoogkamer prijs
2, Gebr. de Zwart prijs 3, Comb. Noordam-Vijverberg de prijzen 4 en 7, Comb. BurgerStarre-Bergen prijs 5, R. Dijkshoorn en Dtr pr 6. H.v.Bergenhenegouwen prijs 8, J.W.M.
Krijger prijs 9 en de 10e gaat naar P. Kuivenhoven. Het inkorfcentrum kwam trouwens
toch goed voor de dag want prijs 21 in de sector was reeds de derde duif van het Nic.
Enige uitblinkers op deze vlucht zijn R.Dijkshoorn en Dtr., 100%, 3/3, H. v.
Bergenhenegouwen 5/4, H.Opstal 8/5, M.J.A. Rodenrijs 5/3, R. Gronsveld 7/5, BurgerStarre-Bergen 9/5, A.v.Bergenhenegouwen 9/6 en 50% prijs winnen Gebr.de Zwart 4/2
en M.Koenen 2/1. De laatste prijsduif werd om 16.44 56 geklokt bij een gem.snelheid
van 787,282 mpm en is van H.v.Bergenhenegouwen met zijn 4e aankomende duif. Bij

winnaars horen uiteraard ook verliezers. 17 van de 53 inkorvers hadden en dat is toch
32%, niet op tijd of geen duif thuis van deze zware doch faire St.Vincent.
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