v.d. Wilk & v. Ooijen, Kwintsheul, wint Tarbes in het NIC Maasdijk
Deelname 69 duiven door 16 liefhebbers

Na een dag uitstel werden onze duiven om 14.00 uur gelost in Tarbes. Het werd weer een
moeilijke vlucht. Erg warm en een draaiende wind onderweg zorgden ervoor dat de duiven
het niet cadeau kregen. Het was lang wachten voor de mensen thuis. De doffer 0-1446331
van de comb. v.d Wilk & v.Ooijen wist hier het best van alle ingezette duiven mee om te
gaan want om 14.17.41 uur was hij terug op het hok in Kwintsheul. Met als resultaat een
eerste prijs in het nic. De duif is door de comb. gekregen van de andere fondman uit de club
in Kwintsheul nl. Raoul Bouland en komt uit twee rechtstreekse duiven van Kees Droog. Het
systeem dat gevold wordt is: twee maal daags los en dan ’s-avonds een tijdje open hok. Jan
v.d. Wilk doet in de ochtend de verzorging en in de middag komt Oscar erbij en wordt het
samen gedaan. De doffer is twee maal mee geweest op een dagfond vlucht en verscheiden
keren zelf afgericht vanuit België.

De eerste tien prijswinnaars van het nic. zijn: Prijs 2 Corine Boekestijn, pr. 3 v.d.Wilk &
v.Ooijen, pr. 4 A. Hoogkamer, pr 5 P. Solleveld en Paaloma, pr, 6,7,9 en 10 A. an her Hoofd,
pr. 8 is voor Raoul Bouland.
De uitblinkers van deze vlucht zijn met 100% prijs P. Solleveld en Paloma 3/3, R. Bouland
2/2, G.v.d. Ende 2/2, 75% prijs speelt W. Gouw 4/3 en 50% prijs hebben Corine Boekestijn,
A. v.d. Hoeven 2/1 en A. van her Hoofd 8/4.
Zoals gezegd was het lang wachten want de laatste prijsduif werd maandagmorgen om
11.18 uur geconstateerd bij W. Gouw in Delft. Vier deelnemers hebben geen of te laat een
duif thuis gekregen.
G. v.d. Ende

