Raoul Bouland, Wateringen, wint Barcelona in het nic. Maasdijk.
Deelname 102 duiven door 26 inkorvers.
Na een dag uitstel werden de duiven op zaterdag morgen om 6.45 uur gelost in Barcelona.
De duiven hadden in het begin van de reis een rustige variabele wind mee. De moeilijkheden
zouden ze echter op maandag tegenkomen en dan vooral in de middag met plaatselijk veel
regen.
Voor de duiven van Raoul Bouland maakte dit niet zoveel uit want met prijs 1 en 2 in het nic.
wordt de concurrentie op afstand gezet. Gespeeld op nest is de doffer 8-1046313 om
10.16.38 uur thuis in Wateringen. Gevolgd door zijn duivin 7-1219775 om 10.27.41 uur. Een
top koppel met bloed van O.Pals en v.d. Weiden in de aderen. Beide hadden al meerdere
prijzen gevlogen. Een zus van de duivin won vorig jaar nog de eerste van Pau in het nic. De
snelheid van de winnaar bedraagt 922.575 mpm wat goed is voor de 50e prijs in de
voorlopige uitslag van de ZLU. De duivin komt op plaats 64.

Dat het moeilijk ging is te zien op de uitslag want er moest een uur gewacht worden voordat
pr. 3 gemeld werd en wel door T. Moor. Ferdi Cornelisse wint pr. 4, Pr. 5 is voor J.Roeleven,
A. Jansen heeft pr. 6, Teun Moor is met z’n 2e aankomende goed voor pr. 7 en T. Zwirs, A.
Zwinkels, Gebr. De Zwart winnen 8, 9, en 10. Deze laatste kwam in de stromende regen aan.
De laatst geklokte duif op maandag was rond 22.00 uur van P. Veenman en de eerste op
dinsdagmorgen van Gebr. Middelburg rond 6.00 uur.
Ook nu zijn er weer uitblinkers tw. Raoul Bouland 9/5, A. Zwinkels 2/1,Gebr. Middelburg 2/1
en B.J. v.d Meer 2/1.
De helft van de liefhebbers die meespeelden hadden geen of te laat een duif thuis. De laatste
prijs werd gewonnen door T. Moor dan is het inmiddels op dinsdag rond 18.00 uur.
Evenals vorige jaren op Barcelona moest er weer hard gewerkt worden door onze duiven dus
hoed af voor degene die er wel op tijd waren.
G.v.d.Ende

