T.C. Kap Oudenhoorn winnaar van de ZLU vlucht uit Pau tegen 81 duiven.
Het is rond 18.15 uur als P. Solleveld in de functie van meldpost gebeld wordt door Teun
Kap met de woorden: “Peet kan het dat ik al een duif heb van Pau, het lijkt mij wat
vroeg”. Maar inderdaad het was een duif uit Pau en wel de 09-1130049. Geklokt om
18.09.20 uur heeft hij, want het is een weduwnaar, de afstand van 1004,048 km
afgeraffeld met een gem.snelheid van 1467,161 mpm. Met deze snelheid wint hij tevens
de 1e prijs in afd.12 en is 27e op de uitslag van de ZLU. Het was voor Teun een dubbele
verassing want de doffer had zijn prijsjes wel gevlogen maar was nog nooit zo vroeg
geweest. Het Fondbloed wat in deze doffer huist is samengesteld uit 50% J.de Wijs Den
Hoorn x het oude soort van Teun zelf en dat is Hagens maal Mutsaerts. Met twee duiven
mee en dan de eerste spelen doe je goede zaken.

De navolgende liefhebbers verdelen de plaatsen 2 t/m 10 als volgt: B. Koevoet prijs 2,
Comb. Bos-Veenman pr. 3, A. v. Bergenhenegouwen pr 4, A. Jansen pr. 5, P. v. Bergen
pr. 6, P. Solleveld en Paloma pr. 7, J.M. de Wijs en Zn. pr 8, J. Boers pr. 9 en P.
Noordam heeft prijs 10. De laatste prijs wordt vergeven om 20.32.32 uur bij 1239 mpm
en is voor J.M. de Wijs met zijn 3e aankomende duif.
Enige uitblinkers op deze vlucht zijn: J. Boers 3/2, H. v.d. Kruyk 3/2, en de 50%
winnaars zijn T.C. Kap, A. Jansen, J.M. de Wijs en Zn, P. Kuivenhoven. Bij winnaars
horen ook verliezers en dat waren 9 van de deelnemende liefhebbers die te laat of geen
duif thuis kregen en dat is +/- 37%, best wel veel voor een vlucht met zo,n hoge
gem.snelheid.
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