C.P.A. Gaiser wint St. Vincent 16 juni in NIC Maasdijk
Het seizoen voor de overnachtvluchten is begonnen. En hoe! Met prachtig weer een
genot voor de liefhebbers en een pittige vlucht voor de duiven.
Onder prima omstandigheden werden de duiven vrijdag om 12:30 uur gelost. Vanuit
het NIC stonden 109 duiven aan de start. Ze zouden onderweg de wind tegen
krijgen, variërend van noordoost tot noordwest en met mooie zomerse
temperaturen.
Op nationaal vlak zijn er zaterdagmorgen enkele vroege duiven, maar verder wordt
het wachten tot het middaguur. De eerste duif in het NIC valt om 12:51 uur (met 936
mpm) bij Cees Gaiser in Den Hoorn. Het is de 3-1178771 alias Krassige Willem, een
naam die deze doffer heeft gekregen vanwege zijn afkomst van W&R van Winden.
Dat deze doffer tot topprestaties in staat is heeft hij eerder bewezen. Vorig jaar won
hij de 2e prijs in het NIC vanuit Bordeaux. Ook toen was het wind tegen en bleef de
snelheid net onder de 1000 mpm. In de afstamming van deze doffer spelen de
duiven van Tinus Rodenrijs een grote rol. Cees had slechts 3 duiven mee en pakt een
goed uur na zijn eerste ook zijn tweede. Chapeau! Cees speelt met zijn Krassige
Willem de 23e in afdeling 5 en de 29e nationaal sector 2.

Cees Gaiser, met rechts van hem Wim Gouw en Ron de Vreede, nagenietend van
een prachtige St. Vincent.
De kop van de uitslag in het NIC wordt op een bijzonder manier beheerst door een
aantal liefhebbers die elk binnen twee minuten twee duiven thuis krijgen. W, Gouw
met prijs 2 en 3, F. Cornelissen met 4 en 5 en P. Saarloos met 6 en 7.

Uitblinkers in prijspercentage zijn P.J. Baas en M. Koenen met elk 1 op 1, C.P.A. Gaiser
en H. Opstal met 2 van 3 en W. Gouw en W.J. v.d. Beukel met 3 van 5.
Wanneer de prijzen verdiend zijn, nog geen 4 uur na de winnaar, hebben helaas
nog 11 deelnemers geen duif thuis. Volgende keer meer succes.

