Mont de Marsan met 266 in concours, brengt voor de vierde keer dit seizoen een
overwinning bij Comb.P.Solleveld en Paloma.
Na enige dagen uitstel kregen de duiven van sector 2 op maandag om 13.30 uur de
vrijheid om aan de lange weg naar huis te beginnen. En dat viel niet mee. Begonnen met
mooi weer en windje mee veranderde het weerbeeld onderweg verschillende malen voor
onze duiven. Vooral in de avond en nacht werden ze getrakteerd op regen. Maar ook dan
zijn er altijd duiven die de weg naar huis zo snel mogelijk willen afleggen. En zo’n duif
heeft de comb. P.Solleveld en Paloma, nl de 01-1636246 die zich nergens wat van
aantrok en om 08.53.13 uur op de antenne in Maasdijk landde. Op een afstand van
961,659 km van de losplaats geeft dit een berekende snelheid van 1275,017 mpm. Deze
snelheid is tevens goed voor een 6e plek in Afd.12. De doffer, Blue Giodetti genaamd, is
gekweekt door G.v.d.Ploeg uit de Lier. Deze liefhebber heeft vele duiven van P.Solleveld
waaronder een kleinzoon van “Blue Fire”. En laat dit nu de vader van de overwinnaar
zijn. Deze “Blue Fire” heeft zelf 3x prijs gevlogen bij de eerste 45 Nat. in een seizoen.

Nog zo’n kanjer van een duif heeft de comb.Hersbach-Visser. Hun 09-1117597 moet het
op deze vlucht met de tweede prijs doen maar wordt door bovenstaande “Blue Giodetti”
slechts met 0,9 mpm verslagen. De derde prijs gaat naar Corine Boekestein. Zij weet
met 4/3 een geweldige serie neer te zetten. Prijs 4 is voor Hans Krijger, J. Boers wint de
prijzen 5 en 10. T.v.Lier heeft prijs 6, Comb.Smith van Santen prijs 7,
A.v.Bergenhenegouwen prijs 8 en P.v.Bergen prijs 9.
De uitblinkers op deze
vlucht zijn bovengenoemde Corine. Liefhebbers met 50% prijs zijn J.Krijger, Ton v. Lier,
Smith-v.Santen, A.v Bergenhenegouwen en P.v.Bergen. De laatste prijs wordt genoteerd
om 13.01 uurbij een gem.snelheid van 966 mpm en isvoor de comb. BorsboomSteenvoort met hun 4e aankomende duif. Van 37 deelnemers hadden er 7 te laat of
helemaal nog geen duif thuis en dat is bijna 19%.
G.v.d.Ende

