Opnieuw een zege voor de Comb. P.Solleveld en Paloma. Nu tegen 301
duiven op de vlucht uit Albi.
Gelost in Albi om 14.00 uur met een flinke wind op de staart werden onze duiven naar
huis geblazen en dat leverde weer volop nachtvliegers op. Bij de vader en dochter
combinatie was het de weduwnaar 0-1381522 die hiervoor zorgde door zich om
03.03.14 uur op de antenne in Maasdijk te melden. Op een afstand van 910.291 km
betekent dit een berekende snelheid van 2132,807 mpm. Met deze snelheid behaalt “De
Sander” een 1e pr. in het Nic., een 2e in afd. 12 en een 4e prijs in sector 2. Niet voor het
eerst dat hij prijs vloog, want vorig jaar won hij als jaarling de 2e prijs op Cahors in het
Nic. “De Sander” is vernoemd naar Sander de Bruyn een zoon van Jan, die op hetzelfde
stukje land als Peet, achter het inkorfcentrum de duivensport beoefend en deze Sander
lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en heeft niet lang meer te leven. Maar terug naar de
winnende duif. Hij is gekweekt door Fred v. Dodeweerd uit Bennekom. Deze man heeft
vele duiven van Peet waaronder een zoon uit de “Red Chief”. Deze zoon gezet tegen een
duivin van Ben Roodbeen zijn de ouders van bovengenoemde winnaar.

De navolgende liefhebbers verdelen de eerst 10 prijzen: prijs 2 is voor H.Opstal,
P.Solleveld en Paloma hebben ook prijs 3, Comb. Borsboom-Steenvoort wint prijs 4,
H.v.d.Kruyk heeft prijs 5, T.Moor neemt prijs 6 en 9 mee naar huis, prijs 7 gaat naar
G.v.d.Ploeg met dezelfde duif die de vlucht uit Bergerac won, Comb. Noordam-Vijverberg
wint pr. 8 en R.Dijkshoorn en dochter winnen prijs 10. Om 06.00 uur zijn er al 15 duiven
gemeld.
Enige uitblinkers op deze vlucht zijn P.Solleveld en Paloma 5/3, H.v.Bergenhenegouwen
5/3, Comb.Smith van Santen 4/3, R.Gronsveld 6/4. De 50% winnaars zijn H.v.d.Kruyk,
G.v.d.Ploeg, R.Dijkshoorn en dtr, H.C.Grootenboer en A.Hoogkamer. Bij winnaars horen
ook verliezers en dat waren dit keer 25% van het aantal inkorvers. Zij hadden te laat of
nog geen duif thuis, als de laatste prijs vergeven wordt om 09.50 uur. De gem.snelheid
van deze duif is 1140,9 mpm en is van P.v.Bergen met zijn eerst aankomende duif.
G.v.d.Ende

