
L Kring ~ijmegen.
juli moch ook Joop Groenen uit Ooij bij

regen he zoet der overwinning weer eens
s~'" e . anui Harchies waren die dag 2.623
~. en onderweg. Groenen participeerde met een
- "al duiven. Inclusief de zege werden de navol-
s" e 34 prijzen behaald: 1, 6, 13, 42, 61, 64,
7.68,84,88,103,109,142,147,183,223,

2 6. 247, 251, 253, 262, 284, 289, 302, 328,
56. 404, 523, 526, 529, 603, 616, 638 en

. Met zege in... Nadoen!

Afdeling 7/Midden-Nederland, CCG9.
a de duiven van W.J. van der Kruk uit Tiel tot

grootse daden in staan waren is oud nieuws. Zo
u en dan wordt er echter weer een nieuw hoofd-

s ukje geschreven. Op 24 juli korfde men 44 dui-
en in op het concours vanuit Strombeek. Temid-
den van 4.742 duiven vloog een handvol zich in
'erhouding 1:100. De aanzet tot in totaal 30 prij-
zen: 4, 5, 6, 8, 20, 137, 445, 447, 450, 451,
71, 480, 486, 487, 494, 509, 531, 618, 676,

686, 730, 766, 787,808, 818, 828, 840, 973
en 1.013. Exact lets voor... Nadoen!

259 Punten.

Afdeling 4JLimburg, Zuid.
Op zondag 24 juli stond er geen maat op het dui-
enspel van Jean Hornesch uit Cadier en Keer.
oor het concours vanuit Reims had hij 55 duiven
uitverkoren. Het werd een ware triomftocht temid-
den van 1.175 concurrenten. De overwinning, 6
prijzen 1:100 en in totaal 36 rozen: 1, 3, 4, 8, 9,
10,14,18,25,30,40,41,46,58,81,85,88,
111, 112, 114, 116, 118, 123, 125, 130, 143,
144,147,159,160,174,176,207,213,216,
225. Nogmaals ... Nadoen!

_lideling 4JLimburg.
Op zondag 31 juli werd in Dax eindelijk door
5.040 Limburgse duiven de aftocht geblazen.
Daags nadien tekende Peter Benders uit Hout·
Blerick voor een 100% score. Het lid van de
plaatselijk PVDe Zwaluw had tussen de gevestig-
de namen 8 ijzers in het vuur. Uiteindelijk noteer-
en we: 18, 99, 216, 464, 592, 846, 1.103 en
1.216. Het bracht het prijspercentage na drie
o ernachtvluchten op 75%. Inderdaad ... Nadoen!

306 Punten.

..\fdeling 8/GOU, Kring 3, Regio 3.
'oor Jaap van Santen uit Renkum was het op za-
:erdag 30 juli wachten op 36 jonge duiven die de
"er van het hok hoog moesten houden op het
ncours vanuit Harchies. Aan de wedvlucht over
lusminus 220 kilometer deden in totaal 1.401
uiven mee. Een handvol van Van Santen nestel-
e zich keurig in de top-10. In totaliteit scoorde
ij 26 prijzen. Hier komen ze: 3, 4, 5, 6, 7, 20,

. 29, 34. 38, 41, 52, 55, 59, 65, 73,
9 .108,115,142,147,218,288 en 309. Toch
echt. .. Nadoen!

Afdeling 4JLimburg, Roerstreek.
Over het spel met de jonge duiven wil Jan Lamers
uit Roermond het eigenlijk niet hebben. Naar
eigen zeggen, in een woord 'rampzalig'. Zondag
31 juli vormde een positieve uitschieter. Vanuit
Sezanne waren 1.129 duiven onderweg, waaron-
der ook het 17-tal van Lamers. Na ruim 318 kilo-
meter tekende hij voor een elftal prijzen: 6, 7, 9,
12, 32, 98, 103, 104, 205, 213 en 214. Een uit-
schieter in... Nadoen!

Afdeling 3/0ost-Brabant. Bossche C.C.
J. Kanters uit Haarsteeg kijkt wellicht met veel
plezier terug op de wedvlucht van zondag 24 juli.
Met 21 duiven nam hij deel aan het concours van-
uit Morlincourt. De hoofdprijs tegen 1.972 duiven
moest hij aan een ander laten. Wel pakte Kanters
zilver en brons en 15 prijzen in totaal: 2, 3, 17,
18, 50, 52, 60, 138, 168, 198, 200, 289, 337,
411, 431. Gewoon een knap voorbeeld van... Na-
doen!

Afdeling 10lNoord-Oost Nederland,
Rayon 11.
Opzienbarend was eveneens de uitslag op naam
van Bennie Benjamins uit Zwartemeer. De lief-
hebber korfde voor het concours vanuit Hasselt
op 6 augustus 50 duiven in. Na het opmaken van
de balans bleek dat een 37-tal voor het papier in
aanmerking kwam. Geen victorie, maar wel inclu-
sief 9 prijzen 1:100,hier het bewijs: 2, 3, 4, 13,
15,16,17,18,20,35,37,40,80,81,82,84,
87, 88, 94, 95, 100, 102, 120, 122, 125, 179,
199, 205, 281, 290, 397, 406, 424, 455, 472,
475,476. Opvallend is de prestatiedrang van de
NL05-5533717. Op 16 juli le tegen 2.646 dui-
yen vanuit Wijchen, op 30 juli 75e tegen 2.454
duiven vanuit Maaseik, op 6 augustus 2ge NPO
Hasselt tegen 13.419 duiven en op 13 augustus
2e NPOStrepy/Thieu tegen circa 30.000 duiven!
Oftewel ... Nadoen!

Afdeling II/Friesland'96, Leeuwarden.
Vanuit de hoofdstad van Friesland staat Dick
Postma (Leeuwarden) al vele jaren borg voor
grootse duivensport. Op 6 augustus bevestigde
de liefhebber andermaal zijn kunnen. Vanui
Strombeek vlogen die dag 447 duiven in noorde-
lijke richting. De 6 jong Postma-duiven bleken
over 'superforme' te beschikken. Alles in de uit-

slag, een 5-tal zelfs 1:10. Voor u de alleszegge
de cijfers: 1, 8, 23, 29, 31 en 66. Reputatie bl
vestigend in... Nadoen!

Afdeling 8/GOU, Regio 2.
Op 30 juli gingen ook in Harchies 5.807 jong\
duiven op de vleugels voor hun concours ove
plusminus 250 kilometer. Namens Hans Eijer
kamp & Zonen uit Brummen kozen niet minde
dan 110 stuks het luchtruim. am een verhaa
niet nodeloos langer te maken. Kijk en oordee
zelf: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 20, 29, 41,
42, 43, 54, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 106,
109,113, 117, 120, 125, 143, 144,208,210,
231, 229, 239, 243, 258, 317, 318, 329, 331,
340, 349, 351, 378, 519, 547, 624, 626, 627,
629, 638, 668, 750, 821, 864, 1.142, 1.235,
1.348. Inderdaad top-5 en in totaal 59 prijzen
voor ... Nadoen!

Voor Nadoen komen niet alleen uitslagen met
hoge prijspercentages en/of een flink aantal kop-
prijzen in aanmerking. Ook andere, heel bijzonde-
re prestaties, zoals bijvoorbeeld een duif jnkor-
yen en deze heel vroeg pakken of 'n duif die twee-
of driemaal de eerste prijs wint bij een behoorlijke
deelname mogen ingezonden worden.
Verenigingsuitslagen komen niet in aanmerking.
Op wedvluchten met een afstand van minder dan
300 kilometer mag uitsluitend het resultaat van
het spel dat voigt op het verenigingsspel worden
opgegeven. Van wedvluchten van meer dan 300
kilometer bent u vrij in uw keuze.
Bij de opgave zijn drie elementen noodzakelijk om
de waarde van een uitslag te kunnen bepalen:
het aantal deelnemende duiven, het aantal dat
de liefhebber zelf inkorfde en zijn uitslag.
Daarnaast moeten naam en adres vermeld wor,
den, de naam van het spelverband waarin de uit-
slag werd behaald, de wedvlucht, de afstand en
datum waarop de prestatie werd verricht. Eventu-
ele bijzonderheden kan men ook vermelden. Een
foto erbij? Dat kan. Van uzelf, uwwinnende duif of
andere relevante situatie.

Inzendingen
Inzendingen dienen te worden gestuurd/gemaild
naar Richard van Stel, Westerstraat 12,4635 CV
Huijbergen. E-mail: vanstel@zonnet.nl
De inzendtermijn zal wekelijks gepubliceerd wor-
den. Spraakmakende uitslagen van wedvluchten
tot en met het weekeinde van 27/28 augustus
kunnen ingezonden worden tot vrijdag 23 sep-
tember. Plaatsing voigt in nummer 40 of later.
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