Peet Solleveld & Paloma, Maasdijk, wint Perpignan in het NIC Maasdijk
Deelname 69 duiven door 11 liefhebbers

Als uitsmijter van het ZLU seizoen kregen onze duiven zoals vele vluchten dit jaar opnieuw
een moeilijke klus te klaren. Gelost om 07.30 uur met windje tegen en oplopende
temperaturen moest je van goede huize zijn om snel thuis te geraken. Aan het verschil in
aankomsttijd kon men al zien dat het lang wachten zou worden op onze duiven.
Bij de Peet Solleveld en Paloma kwam aan dit lange wachten een einde toen hun 8-1033949
om 10.36 uur boven het hok verscheen. De eerste prijs in het nic. was hiermee een feit. De
doffer genaamd “Mbappe” is een product van samenkweek met P. de Vogel. Zijn vader is
een zoon van de Ballotelli van Verwey-de Haan en moeder is een dochter van de fameuze
Floris (intern. Asduif ). De doffer hoort op het hok Solleveld bij het rijtje duiven met de
meeste prijzen. Hij miste slechts 1x en dat kwam doordat hij gewond thuis kwam. Dit jaar is
“Mbappe” 3e duifkampioen in het nic. geworden.

Voor de tweede prijs in het nic. moest een uur gewacht voordat deze gemeld werd. Het
was de 9-1606133 van Barend de Koning. Prijs 3 en 7 gaan naar P. Solleveld en Paloma, A. v.
Bergenhenegouwen speelt 4 en 6, Raoul Bouland heeft prijs 5 en 10, A. Zwinkels pr. 8 en Ed
en Nick de Vroome winnen prijs 9.
Bij het klok uitslaan waren nog niet alle prijzen verdiend, toch zijn er uitblinkers: P. Solleveld
en Paloma 6/4, A. v. Bergenhenegouwen 4/2, A. Zwinkels 3/2. Slechts drie deelnemers
hebben geen duif kunnen constateren.
Na afloop werd het seizoen afgesloten met een overheerlijke BBQ en de felicitaties aan
Raoul Bouland die zowel aanget. en onaanget. kampioen is geworden.
G. v.d. Ende

