A. v. Bergenhenegouwen wint in het nic. Maasdijk de eerste
prijs vanuit Barcelona tegen 81 duiven.
Met een dag uitstel werden de duiven om 9.00 uur gelost in
Barcelona. Dat het moeilijk zou worden stond van te voren
eigenlijk alvast. Een brandende zon en wind op kop. Geduld
moesten de wachters hebben en vooral blijven opletten. Dat
laatste viel niet mee voor iedereen. Ook niet voor A. v.
Bergenhenegouwen. Je zal maar in de tuin zitten wachten en
de duif niet naar binnen zien gaan. Om 15.59.52 uur was het de
4-1867488 die zijn baasje verraste. Met een vliegafstand van
1195,310 km komt dit neer op een gem.snelheid van 813,21
mpm. En dat levert een 33e plek op in de voorlopige ZLU
uitslag.
De doffer die vooraf weinig potten had gebroken is een
krijgertje van drs. P.A. vd. Marel uit de Lier en wel uit diens
oude soorten Leen Buinink x eigen soort. Piet, de nestor van
het nic., korft zelf niet altijd meer in maar als hij er is vliegt hij
z’n prijs nog wel.
Nummer 2 die de 61e plek bezet houdt op de ZLU uitslag is van
Ton Zwirs. A. ten Tije wint pr. 3, B.J. v.d. Meer pr. 4, Pr. 5 en 6
zijn voor B.Koevoet, comb. v.d.Wilk-v.Ooijen heeft pr. 7.De
eerste van de volgende morgen met pr.8 is de comb.
P.Solleveld en Paloma, A. v. Bergenhenegouwen draait zijn 2e
aankomende duif als 9e en P. Veenman sluit de eerste 10 af. Er
waren door 21 deelnemers 81 duiven ingekorfd. Van deze
deelnemers staan er 11 op de uitslag.
Uitblinkers zijn: Ton Zwirs en P. Baas 100% prijs met 1/1. A. v.
Bergenhenegouwen 4/3, A. ten Tije 4/2, B.J. v.d. Meer 3/2, E.
en N. de Vroome 4/2. Vermeldingswaard is nog dat de 11675548 voor de 5e keer naar Barcelona is geweest en hiervan
4 x prijs vloog.
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