P.Solleveld en Paloma zorgen voor een dubbelslag door 1 en 2 te winnen tegen
320 duiven op de vlucht uit Cahors.
Gelost op vrijdag 22 juni om 07.00 uur voor de sector 2 vlucht uit Cahors hadden de
duiven al snel te maken met een harde ZW wind. Met de wind op de staart kwam het
konvooi duiven naar huis gesneld. En als het hard gaat moet je als duif goed opletten
waar je moet zijn. Dit geldt voor een korte vlucht maar eveneens voor een vlucht van
900 km. Twee van die oplettende duiven zijn van de bekende comb. P.Solleveld en
Paloma. Om 17.12.32 uur zit de eerste op de antenne en een minuutje later de tweede
duif. Gespeeld als paters zorgen deze duiven voor een gem.snelheid van 1453, 424 mpm
op een afstand van 890,294 km. De eerst aankomende duif is de 11-1661522, genaamd
Blue Gavin genoemd naar de zoon van de ijshockey-speler Bruinsma. U zult zeggen
ijshockey, hoe kom je daar nu aan? Maar dat is snel verklaard want ijshockey is de
tweede passie van Peet. Deze doffer heeft als vader een zoon van de 1e Nat .Bordeaux
van L. Pronk en als moeder een dochter uit een koppeling Florizone x L. v. Coppenolle.
De tweede aankomende duif, 11-1661587, komt uit een zoon van de 1e Narbonne en
een dochter van bovenstaande 1e Nat Bordeaux. Er zijn genoeg duiven die het met
minder fondbloed moeten doen.

Prijs 3 gaat naar H.vd. Kruyk, de comb. Borsboom-Steenvoort wint prijs 4 en 6,
H.v.Bergenhenegouwen wint prijs 5, H. Opstal neemt pr. 6 mee naar huis en de
comb.Noordam-Vijverberg doen dat met pr. 7 en 8, P.Noordam is goed voor pr 10.
Als uitblinkers zijn te noemen comb. Bos-Veenman met 3 uit 5. De volgende liefhebbers
spelen 50% prijs: comb.Borsboom-Steenvoort, H.v.Bergenhenegouwen, H.Opstal,
P.Kuivenhoven, H.C.Grootenboer en R.Gronsveld. De laatste prijs werd verdiend om
18.226.43 uur bij een gem.snelheid van 1304 mpm en is voor de eerst aankomende duif
van T.Valstar.
Verliezers zijn erop elke vlucht, 13 liefhebbers hadden de pech niet op tijd of helemaal
geen duif te kunnen constateren en dat is 32% van de inkorvers.
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