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ALONSO
NL04-1633853

1e NPO Le Mans Afd. 7 tegen 10.245 d.

Rechtstreeks Mevr. Romein
V: De 107 (NL97-2530107), won onder andere 3e Lammel

8.840 d., ge Peronne 2.721 d. etc. De 107 is een zoon van
de Brave (NL95-1371674), welke onder andere schitterde
met 5e - 5.250 d., 7e - 1903 d., 8e - 2.947 d., ge - 3.972 d. etc.

M: Linda (NL97-2530208), won onder andere 4e Heverlee 10.403 d.,
6e Heverlee 4.321 d., 7e Tessenderloa 4.614 d., ge St. Ghislain
4.379 d. Linda is een dochter van De Junior (NL96-2003190) x
Polletje 610 (NL96-1710610).

w.J. VAN DER KRUK
Papesteeg 80
4001 WE Tiel
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De in de duivensport succesvolle familie
Van der Kruk uit Tiel, bestaande uit va-
der Wim, zijn echtgenote Alie en zoon

Maurice heeft 11 juni de vlucht Le Mans in Af-
deling 7 gewonnen. Met 1.095 meter per mi-
nuut was hun Alonso de nummer 2 in Midden-
Nederland nog 4 meter per minuut te snel af.
Toen de duif viel rekenden vader en lOon - net
als de andere winnaars - inmiddels niet meer
op een vroege duif, de meldingen op teletekst
gaven daar immers geen aanleiding toe. De
tijd die op teletekst was geplaatst bleek ech-
ter niet de correcte tijd, maar uit het oogpunt
van concoursveiligheid werd deze plaatsing
door de NPO noodzakelijk gevonden.

Twintig minuten later viel nummer 2 bij familie
Van der Kruk, toen dit de tweede melding in
de club was beseften ze dat hun eerste duif
toch een bijlOndere moest zijn ... Rond 18 uur
belde Henk Klompenhouder van Afdeling 7 om
hen met de NPO-overwinning te feliciteren.
Daarna is de telefoon blijven rinkelen ...

Alonso is net als enkele andere Le Mans-win-
naars een krijger~e! Het klinkt misschien de-
nigrerend "krijger~e", maar dat is het natuur-
lijk beslist niet. Hij komt van een andere kam-
pioen, mevrouw Romein uit Twello. Via haar
verzorger Cor Buis heeft de combinatie uit Tiel
al jarenlang een vriendschap met deze men-
sen opgebouwd, eigenlijk ontstaan doordat de
Krukjes heel succesvol waren met de duiven
van Cor Buis ... Over en weer worden nu jaar-
lijks wat duiven geruild.

De hele familie Van der Kruk is het er una-
niem over eens; het is heel mooi dat Le Mans
is georganiseerd! Ze hopen dan ook op een
jaarlijkse terugkeer van deze prachtige vlucht.
Zelf hebben ze geen moment getwijfeld en zijn
er helemaal voor gegaan. Aile veertig vliegdui-
yen gingen naar Le Mans, waarop ze overi-
gens een prachtig resultaat boekten; ze won-
nen op deze pittige vlucht bijna 50% prijs!

Omdat de duiven voor Le Mans niet helemaal
naar hun zin trainden werd besloten om de
duiven op woensdag en de dag van inmanden
maar helemaal niet meer te laten trainen. Dit
heeft de duiven klaarblijkelijk heel goed ge-
daan, vader en lOon zagen ze ook zelf 'op-
lopen' en het resultaat met vertrouwen tege-
moet. De duiven werden's middag al bij hun
partner gelaten en mochten vrij aanrommelen
met een berg tabakstelen ... het resultaat is
bekend!


