Gebr. de Zwart, Delft winnen tegen 130 duiven de vlucht uit Narbonne.
Geheel in de lijn van dit seizoen moesten onze duiven weer een dagje overstaan. Het
werd voor hun dus zondagmorgen 08.15 uur voordat ze aan de reis konden beginnen.
Valt het voor onze duiven niet mee dit seizoen, de letters hebben het ook niet makkelijk
zij staan/zitten geregeld in de regen op hun duiven te wachten. Zondagavond rond 10
uur, het wordt donker, het regent en het onweert zo nu en dan. In Delft bij Gebr. de
Zwart zegt Dick tegen broer Wietse, ik ga naar binnen nu komt er niets meer. Wietse
loopt nog even naar het hok en als hij vlakbij de deur is komt er een schim in het donker
aanzetten. Het is hun eerst getekende duif van Narbonne. De 7-1705583 zit om 22.17.13
uur op de antenne en in het hok. De te overbruggen afstand was 989,451 km wat dus
een gem.snelheid oplevert van 1174,818 mpm. Deze geweldenaar wint voor de tweede
keer op rij de eerste prijs in het Nic. Was het vorig jaar een 14e pr. op de ZLU uitslag en
de 1e in afd. 12, nu wordt het de 106e op de meldlijst en een 2e pr. in afd. 12. De doffer
is een produkt van een Ernest x Wijnands koppeling. Gezien zijn prestaties van nu en in
voorgaande jaren hoeft hij niet meer mee en verhuist naar het kweekhok .

De prijzen 2 t/m 10 worden als volgt verdeeld: comb. Bos-Veenman pr. 2, A.Jansen de
prijzen 3,8 en 9, H.v.d.Kruyk pr. 4, comb.P.Solleveld en Paloma pr. 5 en 7, J.M.de Wijs
en Zn pr. 6 en Gebr. de Zwart pr. 10. Uitblinkers op deze vlucht zijn H.de Kruyk met 5/3
en P.Kuivenhoven met 3/2. Liefhebbbers met 50% zijn comb. P.Solleveld en Paloma.
Tegenover uitblinkers staan altijd mensen die teleurgesteld zijn en in dit geval zijn dat er
6 (31%) van de inkorvers, zij hadden geen duif op tijd thuis om op de uitslag te komen.
De laatste prijs is eveneens voor Gebr. de Zwart met hun 7e aankomende duif. Het is dan
inmiddels 08.07 uur geworden met een gem.snelheid van 981 mpm.
G.v.d.Ende

