Piet v. Bergen, De Lier, wint Mont-de-Marsan in het nic. Maasdijk.
Deelname 104 duiven door 23 inkorvers.
De duiven kregen om 07.15 uur in Mont-de-Marsan de vrijheid om aan een voor de westkant
van het land door weersomstandigheden een moeilijke vlucht te beginnen. Slechts 6 kanjers
van duiven kwamen s’-avonds thuis in afd. 5.
Piet v. Bergen uit De Lier, wie kent hem nog met
z’n 1e int Dax in 2001 en in 2015 de 2e nat. St.
Vincent wist de volgende morgen om 08.3.20 z’n
eerst getekende te klokken. In Afd. 5 is dit de 35e
plek en in samenspel Westland de tweede. Op een
afstand van 963.266 km komt dit neer op een
gemiddelde snelheid van 833.275 mpm. De doffer
heeft als geboortejaar 2017 en was al meerdere
keren op een overnacht vlucht mee geweest maar
nooit echt vroeg gevlogen.
Piet heeft veel te danken aan zijn mede club
genoten om nog met duiven te spelen. Door een
chronische longziekte lukt het niet meer om te doen
wat je wilt doen. Vriend Cor v. ’t Woudt heeft van
de winter zijn duiven verzorgd, anderen korven
voor hem en in en zorgen voor de klok. Vorig jaar
slechts 5 jongen gekweekt en dit jaar vliegen er
weer 5 jonkies rond. Des te mooier is zo’n
overwinning. Van de 4 ingezette duiven behaalde
z’n tweede aankomende duif nog de 9e prijs in het
nic.
De prijzen tot de eerste tien zijn gewonnen door Raoul Bouland met pr. 2 en 10, Comb. v.
Zuylen en Zn pr. 3, P. Solleveld en Paloma pr. 4, Corine Boekestein speelt pr. 5. B. de Koning
wint pr. 6 en 7 en A.J.A. ten Tije neemt pr. 8 voor zijn rekening.
Ook met moeilijk verlopen vluchten heb je uitblinkers en dat zijn dit keer: Corine Boekestein
2/2, P. v. Bergen 4/2, R. Bouland 10/5, P. Solleveld en Paloma 5/3, Gebr. Middelburg 4/2, Ed
en Nick de Vroome 2/1.
Van de 23 deelnemers hadden er 10 geen of niet op tijd een duif thuis. De laatste prijsduif
kwam om 14.09 uur thuis en is van Raoul Bouland.
G. v.d. Ende

