H. Opstal wint tegen 466 duiven de vlucht uit Cahors.
Het hoort er een beetje bij dit seizoen: overstaan vanwege het weer. Ook dus voor deze
laatste NPO vlucht werd het een nachtje langer mand. De duiven werden nu op zaterdag
om 13.00 uur gelost in Cahors. Voor ons Nic. is dit een te overbruggen afstand van gem.
895 km. Gezien de grote verschillen in aankomsten hebben onze duiven het weer niet
gemakkelijk gehad. De eerste kanjer die zich meldt is 8-1451442 van H. Opstal uit
Honselersdijk. Als eerste getekende van de 10 ingekorfde duiven laat deze weduwnaar
de antenne reeds om 05.49.14 uur piepen. Voor zijn gevlogen afstand van 897,383 km
betekent dit een gem.snelheid van 1581,993 mpm. De “Champ” zoals hij genoemd
wordt, heeft dan zijn zoveelste prijs te pakken. Met deze snelheid wordt hij eveneens
eerste in afd.12 en 8e op de meldlijst van sector 2. In het Nic wordt hij tevens
duifkampioen met 3 prijzen.

De volgende mannen en een vrouw maken de eerste 10 prijzen vol: Comb. Bos-Veenman
pr.2, Comb. Borsboom-Steenvoort pr. 3, J.J. Knorr pr. 4 en 8, prijs 5 is voor H.Opstal,
W.J. v.d.Beukel heeft pr. 6, A.v.Bergenhenegouwen pr. 7, H.v.Bergenhengouwen pr. 9
en de enige dame in ons gezelschap Corine Boekestijn wint pr. 10.
De mannen die hun ingekorfde duiven goed krijgen zijn: T.C. Kap 5/3, P.Damen 7/4, P.J.
Baas 7/4. Met 50% prijs zien we de liefhebbers H.Opstal, H.v. Bergenhenegouwen, H.C.
Grootenboer, P.Solleveld en Paloma, J.J.M.v.Paassen en M. Rodenrijs. Op deze zeer traag
verlopen vlucht is de laatste prijs (117) voor de comb. P.Solleveld en Paloma. Het is dan
inmiddels bij een gem.snelheid van 914,2 mpm 12.35 uur geworden. Bijna 7 uur na de
winnaar. Een teleurstelling is er voor 8 van de 43 inkorvers, zij hebben geen duif op tijd
thuis gekregen en dat is ongeveer 19%.
G.v.d.Ende

