P. Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Bordeaux in het NIC Maasdijk
Deelname 278 duiven door 25 liefhebbers

Gelost om 07.30 uur met een matige ZW wind vertrok het peloton naar huis. Bij P. Solleveld
en Paloma plus trouwe letter Tinus Vellekoop zaten ze wat naar de jonge duiven te kijken
die op de nok van het nabij gelegen warenhuis liepen toen er opeens twee stipjes in de
lucht verschenen. Dichterbij gekomen werd er eentje al snel herkend als de “Dakota” de
ander bleek later na het binnenlopen de “Vleermuis ll” te zijn. Om 18.02.43 en 18.02.57
waren beide doffers thuis. Zo zorgen ze voor een dubbelslag in het nic. De “Dakota” komt
uit een zus van de “Vleermuis ll”.

Beide duiven komen van duivenvriend P. de Vogel. Op Vierzon en Issoudun jl. wisten ze
allebei een mooie prijs te scoren. Nu doen ze dat met een 1e en 2e prijs in samenspel
Westland en een 2e en 3e in de afdeling 5. Een broer van de “Vleermuis ll” was vorig jaar 3e
kampioensduif in samenspel Westland NPO vluchten. Het bleef hier niet bij want in het nic.
werd ook nog prijs 6 en 7 gespeeld met de volgende aankomende duiven.
De rest van de eerste tien prijzen in het nic. werden behaald door: A. Mosterd pr 3, Ferdi
Cornelissen pr 4, comb. Noordam-Vijverberg pr 8 en 10 en hier tussen met pr 9 A. van het
Hoofd.
De uitblinkers met 50% prijs of meer op deze Bordeaux zijn: Solleveld en Paloma 26/19, A.
van het Hoofd 8/5, R. Bouland 13/7, v.d. Wilk-v-Ooijen 10/5, J. Hersbach 4/2, G. v.d. Ende
3/2 en P. Baas 2/1.

Het concours sluit om 20.58 uur met pr 93 en die is voor comb. Noordam-Vijverberg. Van
de 25 deelnemers wisten er 6 geen of niet op tijd een duif thuis te krijgen.
G. vd Ende

