JM de Wijs en Zn winnen Barcelona tegen 177 duiven.
Het internationale konvooi duiven werd om 14.00 uur in Barcelona gelost. Met een
stevige wind uit het ZW konden onze duiven een flinke snelheid ontwikkelen. Om
11.08.22 uur werd de nestduivin 07-1748413 van vader en zoon comb. de Wijs in den
Hoorn geconstateerd. Op een afstand van 1194,834 km wordt dit een gem. snelheid van
1325,25 mpm. Op de meldingslijst van de ZLU betekent dit een 29 e plaats en in afd. 12
is dit goed voor de overwinning. Het was niet haar eerste succes, want vorig jaar won ze
ook al prijs op Barcelona. Barcelona is een magische plaats in huize de Wijs want op deze
vlucht wil men altijd vlammen. Het is wel gebeurd dat er 1 t/m 5 werd gevlogen in het
Nic. en daar doen toch geen krullenjongens mee. Jan en Jantje de Wijs bezitten samen
met P.Overkleeft een fantastisch kweekhok dat al vele prijswinnaars heeft voortgebracht.

Behoudens de eerste prijs hebben ze met prijs 6 en 7 nog twee duiven bij de eerste tien
in het Nic. J.Boers ’s-Gravenzande wint prijs 2 en 3, comb. P.Solleveld en Paloma winnen
4 en 8, A.Jansen prijs 5, C.Vogels heeft prijs 9 en F.Eyken begint met prijs 10.
Enige uitblinkers in het Nic. zijn J.Boers 5/3, comb.P.Solleveld en Paloma 7/4, P.Gieskens
4/3. De liefhebbers met 50% prijs zijn A.Jansen, C.Vogels, comb. Borsboom-Steenvoort
en F. Cornelissen. Zaterdagavond zijn er nog 9 prijzen van de 45 te verdienen, zodat op
zondagmorgen het concours gesloten kon worden. Ondanks dat de duiven in het begin
windje mee hadden en de eersten reeds vroeg vielen is het voor velen toch een lange
wachten geworden. Verandering van weer onderweg is nooit goed voor onze duiven en
zeker niet voor de laatsten want die hebben het vaak toch al moeilijk gehad. En als het
’s-avonds ook nog gaat regenen heb je het wel gezien als duif en las je een extra
rustpauze in. Van de 32 inkorvers staan er slechts 16 op de uitslag, wellicht een teken
dat het niet zo makkelijk als gedacht werd.
G.v.d.Ende

