P. Solleveld & Paloma winnen de ZLU-vlucht vanuit Agen tegen 178 duiven in NIC
Maasdijk.
Na tegenwerking van de weersomstadigheden konden de duiven pas dinsdag
gelost worden. Om 7.00 uur ging het konvooi los. Werd er begonnen met een oosten
windje later op de dag draaiend naar west en noordwest moesten de duiven toch
hard werken om thuis te komen.
De snelsten kwamen nog boven de 1100 mpm
uit maar in Maasdijk moest er gewacht
worden tot 21.04.43 uur voordat er een duif
gemeld kon worden. De gemiddelde snelheid
was toen al gezakt naar 1076 mpm. Het was
de weduwnaar 5-1040915 met de fraaie
naam De Rode Favoriet van de P. Solleveld &
Paloma die dit waarmaakt. Op de voorlopige
uitslag oude duiven ZLU is dit plaats 44. De
doffer is geruild met Paulsen en Zn. Roosteren
en komt uit een zus van de beste kweekduivin
van Solleveld en Paloma. Deze dames komen
weer van Luc van Coppenolle. Vorig jaar
speelde de doffer de 68e nat. van Agen en
was de tweede aankomende duif van
Marseille bij de comb. De vader van de Rode
Favoriet was de beste jaarling in Limburg en
vloog als 2-jarige de 2e nat Tarbes. Met 14
duiven mee heeft de comb. 7 duiven in de
prijzen in het Nic. en ’s-middags is alles thuis.
Tweede aankomende in het NIC. is van B.J.
v.d. Meer. Als derde wordt een jaarling
afgevlagd, deze is van R.M. Zwirs. De
volgende prijsduiven kwamen allemaal de
volgende ochtend te beginnen met A.Jansen
op plek 4 en 7, B. Koevoet 5 dan Solleveld en
Paloma op 6, Aad Zwinkels heeft 8 en 9. Andre
Mosterd maakt de 10 vol.
Enige uitblinkers zijn naast Solleveld en Paloma: A.Jansen 14/7, Aad Zwinkels 11/7. A.
ten Tije 12/7. Er waren totaal 178 duiven ingekorfd. Om 10.23 uur wordt de rij gesloten
door G.v.d. Ende met prijs 45. Van de 32 inkorvers hebben er slechts 14 prijs. Zo
bezien is het voor vele duiven toch een moeilijke vlucht geweest.

