Bordeaux ZLU wederom een overwinning voor de comb. P.Solleveld en Paloma.
Met 251 ingebrachte duiven deed het Nic Maasdijk mee aan de ZLU vlucht vanuit
Bordeaux. Gelost om 07.00 uur werd er al direkt gerekend hoe laat de duiven thuis
konden zijn, want dat er ’s-avonds uitgeslagen zou kunnen worden nam men haast voor
zeker aan. Het zou anders lopen: de eerste duiven vielen op normale tijd maar toen
stokte het al direkt. De 1e twee duiven vliegen een uur vooruit op de rest. Rond 20.00
uur begon het te regenen en toen was men gezien. De 1e prijs werd gewonnen door de
0-1603549 van de vader en dochter combinatie P.Solleveld en Paloma. Om 19.27.54 uur
tikte deze weduwnaar aan op het hok in Maasdijk. Op de afstand van 860.941 km is dit
goed voor een gem.snelheid van 1151,141 mpm. Hij verdient hiermee tevens een 61 e
melding op de ZLU lijst bij de oude duiven en een 2e prijs in afd.12. Het vooruit vliegen
van deze duif zit in de genen want hij heeft als ouders de 06-2138237 ” Henkie
Graszaad” zelf 1e ZLU Bordeaux jaarlingen in 2007 en als moeder heeft hij een dochter
van de “Ruby Star” en dit was eveneens een duif die wist wat vroeg aankomen is. De
doffer is nu vernoemd (hoe kan het ook anders) naar keeper Knudsen van het ijshockey
team HIJS uit Den Haag, en heet nu “Knudsen Bird”.

De 2e aankomende in het Nic. is de 1-1686076 van M. Schoordijk uit Hellevoetsluis en is
dus de eerste jaarling. Zijn tijd is 19.18.05 uur bij 1147,752 mpm en staat als 29 e
geklasseerd op de ZLU meldlijst jaarlingen. F. Cornelissen speelt prijs 3, Gebr. de Zwart
hebben ’s-avonds twee duiven thuis en beginnen met prijs 4, Cynth Vogels heeft prijs 5,
J. de Wijs en Zn winnen prijs 6 en 10, Harold v.d. Kruyk heeft prijs 7, C. Keijzer uit Delft
prijs 8 en P. v. Bergen uit de Lier blinkt uit met 4 uit 6 en begint met de 9e prijs.
Meerdere uitblinkers zijn A. Jansen 10/6 en Comb. Koster-Sommeling 6/5. Bij 251
ingezette duiven heb je 63 prijzen te verdelen, deze laatste prijs is voor H. de Kruyk met
z’n 4e aankomende duif van de 24 ingezette duiven. Het is dan 07.13.19 uur tegen
809,683 mpm. Bij de verliezers horen 9 inkorvers die geen of niet op tijd een duif thuis
hadden en dat is 34% van de inkorvers.
G.v.d.Ende

