Wim Gouw, Delft, wint Libourne in het NIC. Maasdijk
Deelname 79 duiven door 18 liefhebbers
De duiven waren ingekorfd voor de klassieker uit St.Vincent. Echter vanwege de warme
weersomstandigheden werd de lossingsplaats veranderd in Libourne en de middaglossing
werd een ochtendlossing. De duiven werden om 07.15 uur gelost om aan de tocht naar huis
te beginnen. Het zou voor velen afzien worden, vooral voor de duiven maar ook voor de
letters thuis. De eerst aankomende duiven hadden nog een redelijke gem. snelheid maar na
de kopgroep viel het vele plekken stil met de aankomsten.
De 0-1452106 van W. Gouw uit Delft behoorde bij deze kopgroep en meldde zich om
21.04.09 uur in Delft. Voor het eerst mee op een overnachtvlucht en dan de concurrentie
gelijk je staart laten zien, die wil iedereen wel op het hok. De duif is een krijgertje van M v.d.
Helm uit Pijnacker. De doffer speelt met deze prestatie een zesde prijs in afd. 5 Voor de
tweede aankomende duif in het Nic. moeten we tot de volgende ochtend wachten en is ook
van W. Gouw. Het is de 6-1838572, deze doffer stond als eerst getekende op de lijst en heeft
op de overnacht nog niet gemist. De duiven waren wat lusteloos naar de zin van Willem en
daarom had hij vanaf zaterdag de duivinnen bij de doffers gelaten. Gevolg jaloezie en vorm
op het hok.

De eerste tien prijzen zijn gewonnen door: A. van het Hoofd prijs 3, 5 en 9, P. Solleveld en
Paloma pr. 4, v.d.Wilk en v.Ooijen pr. 6, M. Rodenrijs pr. 7, W. en R. v. Winden pr. 8 en J.
Hersbach pr. 10.
De uitblinkers van deze vlucht zijn: W. Gouw 4/4, A. van het Hoofd 3/3, M. Rodenrijs 4/3, W.
en R. v. Winden 3/2, P. Solleveld en Paloma 6/3, Frank Oosterhof 2/1. Zelfs op zaterdag
waren de prijzen nog niet verdiend. De laatste prijsduif werd rond 08.00 uur zondagochtend
geklokt. Van de 18 deelnemers hadden er 7 geen of niet op tijd een duif kunnen klokken.
G.v.d Ende

