P. Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Perpginan in het nic. Maasdijk.
Deelname 79 duiven door 11 inkorvers.
Perpignan de laatste vlucht van het ZLU seizoen. Deze vlucht vraagt erom door een topper
gewonnen te worden en dat is dan ook gebeurd. De 8-1034020 van P. Solleveld en Paloma
kan je gerust zo’n topper noemen. 3 x mee en 3 x prijs. Gelost om 07.30 uur met een flinke
wind schuin mee is deze kanjer s’-avonds om 21.32.44 uur terug op het hok. Als enige van
het nic. dezelfde dag thuis met plek 1 in het nic, plek 2 in Samenspel Westland, plek 14 in
afd. 5 en 105 in de ZLU uitslag.
De doffer is genaamd “Eimers”, genoemd
naar de ijshockey coach van HYS en door
hemzelf uitgezocht op het hok, is een
inteelt product Roger Florizoone en klz
van “Bonte Roger” 8e nat Cahors en 9e
nat Agen. Moeder is de “020”
rechtstreeks Marlon Kok uit z’n beroemde
Ceasar lijn.
Met deze prestatie is de doffer
duifkampioen geworden in het nic 1536,
Spl Westland, afd 5 en in fondclub de
Glazen Stad.
Behalve prijs 1 is prijs 3 in het nic ook voor de comb. vader en dochter. Om de eerste tien
prijzen vol te maken scoren: F. Eyken pr. 2 en 10. Aankomsttijd pr. 2 is 00.42.02 uur, R.
Bouland wint pr. 3, 5 en 7, Europigeons.nl pr. 6, en B. de Koning met pr. 8 en 9.
De uitblinkers op deze vlucht zijn: Raoul Bouland 10/6
en de 50% winnaars P.Solleveld en Paloma 4/2,
Europigeons.nl 6/3 en P. Veenman 2/1.
Van de 11 deelnemers hebben er 4 geen of niet tijd
een duif kunnen klokken.
De ZLU kampioenen van het nic. zijn:
Aangetoond
1. Raoul Bouland
2. P. Solleveld en Paloma
3 A. Jansen
Onaangetoond
1. Raoul Bouland
2. P. Solleveld en Paloma
3. Aad v. Bergenhengouwen
G.v.d. Ende

