Comb. J.M. de Wijs en Zn wint de vlucht uit Perpignan tegen 152 duiven.
Gelost om 6.55 uur in Perpignan met de wind op de staart hadden onze duiven het
aanvankelijk gemakkelijk om naar huis te vliegen. Maar zoals gebruikelijk dit jaar
ontkwamen ze ook niet aan de nodige regenbuien. Bij ons in het Westland plensde het
van de regen tussen 19.00 en 20.00 uur zodat het eveneens voor diegene die vroeg
waren gaan letten geen pretje was. Maar toen de eerste duiven arriveerden was het
droog. De eerste duif die hier gebruik van maakte was de 08-1470635 van comb. JM. De
Wijs en Zn uit den Hoorn. Op een afstand van 1028,521 km tikte deze doffer aan om
21.52.49 uur. Met een gem. snelheid van 1145,580 mpm wint hij de 1e prijs in het Nic.,
de 1e in afd. 12 en de 43e prijs op de meldlijst van de ZLU. Met zo’n uitslag als duif heb
je toch je best gedaan. De doffer komt van vaderskant uit de “ouwe 39” een duif van
eigen kweek met hoofdzakelijk Schellekens bloed in de aderen. De moeder is verkregen
door het kopen van een bon van G.Vollebregt. Deze liefhebber had een duif van Loomans
uit een koppeling 1e Barcelona x 15e Barcelona en uit deze koppeling komt dus de
moeder van de “635”. Uit deze duivin zijn trouwens meerdere goeden gekomen.

De eerste tien prijzen zijn als volgt verdeeld: C.Keijzer pr. 2, Comb.Koster-Sommeling
pr. 3, comb.P.Solleveld en Paloma pr. 4 en 6, A.Jansen pr. 5,8 en 10, JM. De Wijs en Zn
pr. 7, Peter Noordam pr. 9. De man met de beste uitslag op deze vlucht is Peter
Noordam. Hij weet er van de 5 ingekorfde duiven 4 in de prijzen te spelen. Met 50% prijs
zijn P.v.Bergen en P.Kuivenhoven ook tevreden, lijkt mij. De laatste prijs wordt vergeven
om 09.08 uur en is voor P.Kuivenhoven met zijn 2e aankomende duif. De gem.snelheid is
dan gezakt naar 924 mpm. Van de 20 inkorvers moesten er 8 een teleurstelling
verwerken, zij hadden geen duif op tijd thuis om op de uitslag te komen en dat is 40%.
G.v.d.Ende

