P. Solleveld & Paloma winnen de ZLU-vlucht vanuit Narbonne tegen 58 duiven in NIC
Maasdijk.
Onze duiven werden s’morgens om 6.45 uur gelost met een noordwestenwind die
later draaide naar west en zuidwest. Echter hoe dichter bij huis, hoe slechter het
weer werd. Zeker aan de westkant van Nederland. De wind wakkerde aan met een
regenbui die duurde tot ver in de volgende morgen. Dan moet je goede hebben
om ze thuis te krijgen. En die heeft de comb. Solleveld en Paloma.
Het is rond 21.19. uur als de 5-1637024 in de regen
boven het hok verschijnt en snel op de antenne landt.
Het is de eerste duif in het nic. en ook de enige die s’avonds thuis is. In de afd.5 is dit een 12e plek en op de
voorlopige uitslag ZLU wordt het prijs 189. Het is voor
deze twee-jarige duif z’n eerste prijs op een
overnachtvlucht maar gezien z’n afstamming geen
toevalstreffer. Zijn nestmaatje vloog dit jaar de 28e nat.
St.Vincent ZLU. De broertjes zijn gekweekt uit “de Zwarte
Roger (2e Int Asduif Marseille over 5 jaar) en moeder is
een jong uit de koppeling Silver Smart (3e asduif Pau
over 5 jaar) x Miss Claire en dit is weer een zus van
Jordan Staal (1e asduif St.Vincent over 4 jaar). Hoe
goed wil je ze nog hebben.
De tweede aankomende duif is eveneens van P.
Solleveld en Paloma en wordt geklokt om 5.44.03 uur.
Prijs 3, 4 en 10 is voor Aad Zwinkels. Prijs 6, 7, 8 en 9 zijn
resp. voor Solleveld en Paloma, A. Jansen, J. Hersbach
en E. de Vroome.
Uitblinkers op deze vlucht zijn: P. Solleveld en Paloma 5/4, A. Jansen 2/1 en E. de
Vroome 100% 2/2. De helft van de 14 inkorvers haalden de uitslag niet.
Het concours sluit om 9.23 uur bij een gem.snelheid van 849,497 mpm.

