P.Overkleeft winnaar van een zware Cahors tegen 1137 duiven in Afd.12 “de
Kuststrook”.
Het is zondagavond net na negenen als er uit de goede hoek over de kassen en een
stukje weiland een duif aan komt zetten. Piet ziet het gebeuren en komt alvast uit zijn
stoel. Hierna wordt een fraaie landing ingezet en om 21.07.39 uur wordt ze
geconstateerd. De duivin 06-1000757 is weer terug van weggeweest. Met een afstand tot
Cahors van 893,574 km maakt dit een gem.snelheid van 1054,166 mpm. Ze wint
hiermee de 1e prijs in afd.12 en een 4e in sector 2.

De “757” was ingekorfd op een klein jong en had waarschijnlijk hierdoor zoveel motivatie
opgedaan om snel naar huis te vliegen. Het verhaal bij deze duivin is te mooi om waar te
zijn. Afgelopen winter zat ze met nog een paar andere duivinnen in het jonge duiven hok.
Hier werden wat late jongen bijgezet en in het voorjaar kreeg ze verkering met een van
deze laten. Piet heeft dat bij elkaar gelaten en op de vloer in het stro heeft dat koppeltje
het goed naar de zin gekregen met het bovenstaande als gevolg. De duivin heeft ieder
jaar dat ze gespeeld werd prijs gespeeld, altijd in de middenmoot met nu dus een
uitschieter naar boven. Ze komt uit de koppeling 02-1527273 x 03-1605754. De
“273”komt nog van het hok van wijlen L.v.d.Ende, de man met de v.d.Wegen’s, en de
“754” komt uit een koppeling 99-2249776 een Schellekens duif x 99-22446240 een
dochter van de Eenpoot. Deze Eenpoot heeft vele goeie op de wereld gezet. De 031605754 is in haar carriere 3x als eerste op het hok in s-Gravenzande terug gekeerd uit
St.Vincent. En als je bij Piet de eerste bent, zit meestal ook vroeg. Ook hier gaat de
stelling weer op: goed bloed verloochend zich niet. Met 6 duiven mee speelt hij er 5 in de
prijzen. Z’n tweede aankomende duif wordt ook nog ’s-Avonds geklokt en wel om
22.54.16 uur. De 6e en dus laatste duif is maandag rond 11.uur thuis.
Piet nogmaals gefeliciteerd.
G.v.d.Ende

