Pim & Bianca de Koning, Maasdijk, wint Brive in het nic. Maasdijk.
Deelname 198 duiven door 22 inkorvers.
De laatste marathonvlucht van het seizoen wordt dit keer vanuit Brive vervlogen. Gezien de
afstand voor Maasdijk nl 784 km zou je kunnen zeggen dat het een lange dagfond vlucht zou
kunnen zijn. Die gedachte leefde er ook bij sommige dagfond specialisten en zij korfden dan
ook hun betere duiven in. Uit het verloop van de aankomsten bleek echter dat de
overnachtduiven toch de boventoon voerden. In Maasdijk woont zo’n comb. die al jaren
uitblinkt op de dagfond nl. comb. Pim en Bianca de Koning. Zij hebben de 9-1603712 op het
hok, winnaar in de club en 2e in het samenspel Westland op Vierzon jl. Nu als eerst
getekende mee naar Brive en jawel hij beschaamt het vertrouwen niet en landt om 20.28.31
uur op de klep in Maasdijk. De 1e pr. in het Nic., 1e in het Samenspel. en 10e in afd. 5 de klus
is geklaard, 12 minuten later gevolgd door een hokgenoot die goed is voor de 3e prijs.

De comb. P. Solleveld en Paloma spelen er eveneens twee bij de eerste 10 nl. 2 en 6. Dit
kunst stukje weet de comb. W. en R. v.d. Winden ook te kunnen doen want zij nemen pr. 5
en 9 voor hun rekening. De comb. v.d. Hoeven-Vis heeft pr. 4, A. Mosterd pr. 7, B. de Koning
pr. 8 en A. Zwinkels pr. 10.
Prijs 11 van P. en B. de Koning is de laatste duif die dezelfde dag het hok weet te bereiken.
De volgende ochtend gaan we verder met de eerste aankomst om 05.50 uur.
De uitblinkers op deze vlucht zijn: Comb. W. en R. v. Winden 6/5, comb. v.d.Hoeven-Vis 5/3
en A. Zwinkels 10/7.
De 22 deelnemers hadden 198 bijeen gebracht zodat er 50 prijzen te verdelen waren. De
laatste prijs is gewonnen door comb. v.d.Hoeven-Vis het is dan inmiddels 09.10 uur
geworden. Jammer was dat voor 10 deelnemers de opgave toch te zwaar bleek te zijn, zij
hadden niet of geen duif op tijd thuis.
De Kampioenschappen van de NPO vluchten zijn gewonnen door:
Onaangewezen:
1. A. Zwinkels

A.

2. A. v.’t Hoofd
3. P. Solleveld en Paloma
Aangewezen:
1. A. v.’t Hoofd
2. P. Solleveld en Paloma
3. A. Zwinkels
Allen van harte gefeliciteerd.
G.v.d.Ende

