comb. v.d Hoeven-Vis wint de Sectorvlucht uit Bordeaux tegen 112 duiven in NIC
Maasdijk
De comb. v.d Hoeven-Vis wint met overmacht de NPO vlucht vanuit Bordeaux. Met
10 duiven mee spelen ze er 8 in de prijzen en als men naar de aankomst tijden kijkt
dan zou men zeggen dat ze in Strombeek gelost
waren.
De eerste duif valt om 19.58.51 uur in Maasdijk. Dit
wordt dan een gem.snelheid van 1120,379 mpm. In
de voorlopige uitslag van afd. 5 is dit een 58e plek. De
tweede duif komt om 20.09 uur aan en nummer drie
om 20.11 uur. Hiermee spelen ze dan 1 t/m 3 in het
nic. Op prijs 9 hebben ze er al 5 en nummer 8 wordt
om 21.12 uur geconstateerd. De comb. vliegt met 20
weduwnaars en 12 paters. Hun eerst aankomende
hoort in deze laatste categorie thuis. Arie vindt de
winnaar een vervelende duif want bij de dagelijkse
uitlaat beurt vertikt hij het om binnen te komen. Als
jaarling is dit reeds van 2x mee z’n 2e prijs want van
de Agen NPO was hij ook goed op tijd. Als je aan Arie
vraagt wat voor soort is het dan antwoord hij: ze
komen uit goeie. Door longproblemen komt Arie niet
meer in de hokken maar regelt alles wel. Combinatie
genoot Tinus Vis doet dus al het (vuile) werk in de
hokken en als je dan naar de uitslagen van dit jaar
kijkt kan je zeggen: dit systeem werkt.
De snippers in het nic. worden opgeraapt door F. Cornelissen met pr. 4, W.Gouw pr.
5, Comb. Smith-v.Santen pr.6 en W. en R. v. Winden met pr. 7 en 10.
Ondanks de overmacht van Arie en Tinus hebben we nog meer uitblinkers nl.: F.
Cornelissen 8/4, Comb. W. en R. v. Winden 8/5 en G.v.d. Ende 2/1.
De laatste prijs wordt om 7.40 uur verdiend bij 800,9 mpm. Van de 21 deelnemers die
met z’n allen 112 duiven in de korf staken hadden er 9 geen duif of niet op tijd een
duif thuis.

