P. Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Bordeaux in het NIC Maasdijk
Deelname 162 duiven door 29 liefhebbers

Onze duiven in Pau hebben wat langer dan normaal in de wagen gezeten. Gehinderd door
het slechte weer in Pau werd er besloten om de duiven naar Bordeaux te rijden en dat is
voor onze duiven goed uitgepakt. Gelost op maandag om 7.00 uur kon het peloton op weg
naar huis. Dat het zo’n snelle vlucht zou worden lag niet in de lijn der verwachting maar ze
kwamen vlot af.
De eerste in het nic. die zich meldde was een duif van P. Solleveld en Paloma, om 18.44 23
uur landde hij in Maasdijk. De doffer genaamd “Night Ceasar” was niet aan z’n proefstuk
toe. Vorig jaar vloog deze doffer reeds 3 op 3 waarvan twee aankomsten in de nacht
vandaar de naam Night en Ceasar komt van moeders kant nl uit de Ceasar van Marlon Kok.
Vader komt van Bert Saarloos. De tweede aankomende duif bij de comb. om 19.11 uur is
een broer van de winnaar.

Als eenmaal de eerste duif in het nic. gevallen volgen de meldingen in een rap tempo.
Raoul Bouland begint om 18.57 uur en heeft om 19.26 uur z’n derde duif en dit is dan de
tiende in het nic. Mevr. Jansen draait er 2 bij de eerste tien nl. pr. 3 en 8, A. Zwinkels heeft
pr. 4. P. Veenman kan pr. 6 bijschrijven en P. Solleveld en Paloma hebben hun derde
aankomende duif op prijs 9.

De uitblinkers op deze vlucht zijn: Comb. v. Zuilen en Zn hebben 100% prijs met 2/2, P.
Solleveld en Paloma 8/5, Raoul Bouland 6/5, J.P. Roeleven 4/2. In het nic. waren door 29
liefhebbers 162 duiven in gekorfd dus konden we 41 prijzen verdelen. De laatste prijs werd
geklokt om 21.07 in Den Haag en is van de comb. v. Zuilen zn. Ondanks dat het een vlucht
was met een redelijk snel verloop hadden 12 liefhebbers geen of niet op tijd een duif thuis
kunnen krijgen.
De bloemen voor de winnaars van alle ZLU zijn geschonken door Aad v.
Bergenhenegouwen. Onze dank hiervoor.
G. vd. Ende

