P. Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Agen in het NIC Maasdijk
Deelname 196 duiven door 31 liefhebbers

Een gedenkwaardig weekend voor de comb. Solleveld en Paloma, op vrijdag wordt er 1 en 2
gespeeld op de NPO vlucht Bordeaux en op zaterdag wordt dit herhaald met 1 en 2 op de
vlucht Agen ZLU. Met vorm op het hok, goede duiven en weten hoe je er mee om moet
gaan kan je zo’n uitslag maken. Niet alleen vroeg in het Nic. maar ook op de voorlopige ZLU
uitslag oude duiven, want daar staan ze als 2e en 4e genoteerd.
Om ongeveer tien over zes verschijnt er een stip boven de kassen en na een fraaie landing
is het de 0-1435411 die om 18.13.31 uur op de klep valt. Het is een doffer die regelmatig
zijn prijsjes heeft gevlogen met als top vandaag deze fraaie overwinning. De doffer komt uit
een zoon van de Barcolona topper “Triple 5” van Erik Limbourg x een kld van de 1e Int.
Perpignan eveneens van Erik Limbourg. Goed bloed verloochent zich niet.
De 2e aankomende duif die als 1e get. de mand is in gegaan wordt om 18.20 uur geklokt.
Van de 14 ingezette duiven spelen er 13 prijs, niet alleen in het Nic. maar ook in het
samenspel Westland.

De eerste tien prijzen zijn gewonnen door de volgende liefhebbers: A. Zwinkels pr. 3 en 6,
R. Bouland pr. 4, pr. 5 A.J.A. ten Tije, pr. 7 comb. v.d. Wilk-v.Ooijen, A. Jansen heeft pr. 8 en
9, pr.10 is voor P. Solleveld en Paloma.
De uitblinkers behoudens P. Solleveld en Paloma met 14/13 zijn: A. Zwinkels 8/5, v.d. Wilkv.Ooijen 9/5, P.J. Baas 3/2, Lloyd Schuilenburg 2/1, Comb. v. Zuilen en Zn 3/2, R.E. Mehmed
3/2, Corinne Boekesteijn 4/2 en J. Heijmans 4/2.

De laatste prijsduif wordt zondagochtend om 06.49 uur geklokt en is van H.A. Hasan. Van
de 31 deelnemers wordt door 23 deelnemers prijs gevlogen.
G. vd. Ende

