St. Vincent ZLU. J.Boers ’s-Gravenzande winnaar tegen 141 duiven in het Nic
Maasdijk.
Gelost om 07.00 uur met een flinke wind op de staart kwamen onze duiven naar huis
gesneld. Van de hele reis was waarschijnlijk het laatste stuk het moeilijkste gedeelte
voor hen want het regende pijpestelen tijdens de aankomsten. In de stromende regen
kwamen de meldingen door in het Nic. De eerste die dit deed was J.Boers uit ’sGravenzande. Zijn nestdoffer 0-1576235, vertrokken op jonkies van een dag of zeven,
meldde zich om 19.16.37 uur op het hok. Voor een afgelegde weg van 953,203 km
betekent dit een gem.snelheid van 1374,521 mpm. Goed voor een tweede prijs in afd. 12
en de 12e prijs op de meldingslijst van de ZLU. Het was niet z’n eerste prijs dit jaar want
op Pau speelde de “235” zich ook in de prijzen in het Nic Maasdijk. Dat de ingekorfde
duiven van Jan in goede doen waren bewijst de uitslag want met drie duiven bij de eerste
10 in het Nic doe je goed mee.

Andere liefhebbers die zich bij de eerste 10 speelden zijn: H.v.d.Kruyk met pr. 2,
P.Solleveld en Paloma pr. 3 en 6, Comb.Koster-Sommeling pr. 7, P.v.Bergen pr. 8, J.M.
de Wijs en Zn. pr. 9 en prijs 10 gaat naar B. Koevoet. Uitblinkers op deze vlucht zijn
P.Solleveld en Paloma 6/5, Koster-Sommeling 5/3. P.v.Bergen en P.Kuivenhoven spelen
50% prijs. Bij uitblinkers horen ook verliezers en dus ook hier is dat zo. Zeven
deelnemers hadden te laat of geen duif thuis en dat komt neer op 36% van de inkorvers.
Er waren 36 prijzen te verdelen en ondanks de vele regenbuien kon het concours om
21.18 uur gesloten worden bij een gem.snelheid van 1194 mpm. Deze laatste prijs komt
op naam van A.Jansen met z’n tweede aankomende duif.
G.v.d.Ende

