P. Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Narbonne in het nic. Maasdijk.
Deelname 94 duiven door 15 inkorvers.

Gelost om 08.00 uur met een harde wind mee stormde het konvooi op huis aan. Dichterbij
huis draaide de wind naar een harde westen wind en zou het niet meevallen om in ons
gebied een vroege duif te pakken. Er was echter buiten de 9-1603007 van de comb.
Solleveld en Paloma gerekend die om 21.02.30 het thuishonk bereikte. De doffer genaamd
“Dougie”, genoemd naar een Amerikaanse ijshockey speler die vorig seizoen in Den Haag
speelde. Voor degene die het niet weten Peter Solleveld is een grote fan van de ijshockey
club uit Den Haag vandaar dat de kanjers bij hem de namen dragen sterspelers bv. Jordan
Staal.

Deze Dougie speelde vorig jaar als jaarling de
4e in het nic. van Narbonne en dit jaar de 5e
op Agen. Het is een halfbroer van Floris , de
beste duif over 3 jaar op de int. Vluchten.
Vader is de “Lucky Luc” inteelt naar de
Barcelona van Roger Florizoone via Luc v. Coppenolle. Moeder is een dochter uit een
samenkweek met P. de Vogel. Topduif Cahors van Piet tegen de beste duivin “Lucia van
Peter. De “Lucia “is moeder van meerdere topduiven. Van beide kanten Florizoone bloed.
Deze vroege aankomst aan de westkant van het land betekent een 27e plek op de ZLU
uitslag en een 1e prijs in afd. 5. De tweede aankomende duif is eveneens van de comb. en is
er om 21.42.42 uur. Dit zijn tevens de enige twee duiven die ’s-avonds doorkomen.
Pr. 3 is voor R. Bouland, A. v. Bergenhenegouwen pr. 4 en 10, P. v. Staalduinen, een
nieuwkomer op de ZLU vluchten pr. 5 en 7, Gebr. Middelburg pr. 6, P. Solleveld en Paloma
pr. 8 en Ton Zwirs maakt met pr. 9 vol.
De uitblinkers op deze vlucht zijn Raoul Bouland 10/6 en Ton Zwirs 4/3. Van de 15
deelnemers hebben er 5 geen of niet op tijd een duif kunnen klokken.
De laatste prijs is gewonnen door R. Bouland en dan is het inmiddels 11.46 uur geworden.
G.v.d.Ende

