
Afdelino - _lidden-_ ·ederland.
vorm een kolije naar de hand voor W.

an der Kruk uit Tiel. Op 25 juni scoorde hij op
rges reeds 8 op 10 tegen 6.048 duiven: 3, 25,

58. 2 0, 241, 614, 679 en 1.034. (488 pnt.). Op
zondag 10 juli opnieuw vormbehoud tijdens het
PQ.concours vanuit Tours. Tegen 6.238 duiven nu

een sextet knappe prijzen op wederom 10 ingekorf-
de duiven: 8, 35, 64, 66, 951 en 1.196. Goed
begin van ... Nadoen!

Mdeling 5fluid-Holland, Hoekse Waard.
Wim van Hengel uit Barendrecht tovert zeer regel-
matig mooie uitslagen uit de hoge hoed met relatief
weinig duiven. Van een supporter ontvingen we een
sterk staal~e hetgeen op zaterdag 9 juli werd gere·
aliseerd. In Oudenaarde gingen 4.999 duiven op de
vleugels richting de Hoekse Waard. Voornoemd lief-
hebber presteerde bovenmodaal door met 22 dui-
yen maar liefst 18 prijzen voor zich op te eisen. Te
weten:4,5,6,21,155,204,213,347,349,483,
521, 557, 568, 998, 1.026, 1.055, 1.138 en
1.169. Wederom in... Nadoen!

Mdeling 4JLimburg, SS Valkenburg.
Op 11 juli kwamen eindelijk vanuit Charleville
1.686 Limburgse duiven naar huis. Voor Gebr. Si-
mons en Zonen uit Ransdaal werd het een prettig
weerzien met een groot gedeelte van hun 52-koppi-
ge formatie. Niet minder dan 41 stuks lieten zich in
de uitslag opnemen. Inclusief de zege als voigt:, 1,
4,5,6,7,14,18,20,33,34,45,46,47,53,55,
56, 60, 61, 63, 66, 67, 79, 83, 97, 109, 111,
142, 145, 146, 162, 205, 225, 226, 228, 232,
234, 264, 281, 300, 384 en 397. Een geolied fa-
miliebedrijf in ... Nadoen!

Mdeling 8/GOU, Kring 3, Regio 3.
Op zaterdag 9 jUli gaven 36 duiven van Jaap van San-
ten uit Renkum blijk van over hele grote 'forme' te
beschikken. Temidden van 2.488 duiven die in Duf-
fel het luchtruim kozen wisten uiteindelijk 29 exem-
plaren zich binnen de verhoudingen van 1:5 te vlie-
gen. Het goud en zilver voorop: 1, 2, 8, 18, 28, 32,
37,52,87,148,150,162,170,208,209,210,
222, 269, 295, 301, 312, 357, 382, 395, 406,
418, 419, 455 en 485. Inderdaad ... Nadoen!

365 Punten.

Mdeling 8/GOU, Regio 2.
Ais je 34 duiven meegeeft op het concours vanuit
Peronne en je mag er uiteindelijk 30 stuks op de
uitslag terugvinden, dan mag men spreken van een
geslaagde missie. Het gebeurde voor Lotte Eijer-
kamp uit Brummen allemaal op zaterdag 9 juli. In
totaal kwamen in principe 2.549 duiven in aanmer-
king voor een vermelding. Lotte noteerde 3, 15, 16,
17, 25, 30, 31, 33, 40, 48, 56, 61, 134, 144,

Mdeling 6/NoordIHolland, Rayon C.
Gedurende een tweetal weken presteerde Peter
Jonker uit Uitgeest ijzersterk. Een opsomming.
Meer, 4.383 duiven (25 juni) 53 mee, 47 prijzen: 4,
9,12,13,14,15,61,63,66,70,80,164,166,
174, 175, 256, 257, 266, 294, 296, 299, 300,
302, 304, 368, 377, 445, 472, 475, 507, 509,
574, 579, 581, 613, 619, 729, 736, 771, 790,
820,847, 850, 860, 936 en 1.088. (343 Pnt).
Strombeek, 3.949 duiven (9 juli) 47 mee, 35 prij-
zen: 2,3,4, 7,9,22,27,33,36,54, 70, 74, 77,
79, 81, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 184, 191, 197,
198,199,206,237,251,291,315,325en549.
Nogmaals 412 punten voor ... Nadoen!

412 Punten.

Mdeling 8/GOU, Regio 1.
Op zaterdag 9 juli tekenden G. van den Berg en
Zoon uit Ysselmuiden voor een klinkende 100%
score. Op Peronne (360 km) korfden vader en zoon
10 hunner duiven in. Met evenzoveel prijzen temid-
den van 3.048 duiven tot gevolg: 14, 30, 51, 52,
87, 107, 114, 239, 533, 735. Saillant detail in
deze vormt de dad end rang van hun eerst geteken-
de NL03-1765834. Ook wel Petacchi genaamd
vloog in 2005 reeds het volgend palmares bijeen:
le Peronne (1.812 d.), 3e Meer (1.735 d.), 3e Pe-
ronne (436 d.), 5e Hensies (1.906 d.), 6e Boxtel
(3.607 d.), 6e Duffel (2.000 d.), 6e Niergnies
(1.645 d.), ge Pont Ste. Maxence (872 d.) en 10e
Morlincourt (1.308 d.). Petacchi ... Nadoen!

459 Punten.

Mdeling 5fluid-Holland, Rayon West.
Op 10 juli vlogen er vanuit Tours 4.420 duiven in
noordelijke richting. Temidden van dit aanzienlijke
aantal 48 stuks afkomstig van Gerard en Bas Ver-
kerk uit Alphen aan den Rijn. In tegenstelling tot
ontelbare malen ervoor moesten ze ditmaal de
overwinning aan de concurrentie laten. Het zilver en
maar liefst 13 prijzen in verhouding 1:100 is echter
ook niet te versmaden. In totaal 39 prijzen: 2, 5,
11,12,13,14,15,16,19,21,24,25,41,47,
51,57,69,70,76,89,104,107,126,145,152,
197, 210, 238, 279, 296, 351, 406, 423, 435,
451, 478, 530, 738 en 777. Pak hem beet... Na-
doen!

Mdeling 10/Nrd-Oost Nederland, Rayon 6.
Onder het mom van 'jong geleerd en gelijk ook
maar jong gedaan' gaf jeugdlid Tiffany Boekelo
met broerlief Max uit Stadskanaal op zondag 10
juli vele oudere liefhebbers het nakijken. Inclusief
vader Herman die in compagnonschap speelt met
Johan Koning. Tegen 2.246 duiven behaalde hun 5-
tal een het knappe 100%. Teweten 2, 3, 81, 83 en
421. Ook in afdelingsverband tegen 16.934 duiven
startten ze met 2 en 3. Met een geweldige presta-
tie in ... Nadoen!

Md. 2/Brabant 2000, Kleine Westhoek.
Voor de wedvlucht vanuit Strepy-Thieu hadden 103
liefhebbers 2.287 duiven bijeengebracht. Ook A.
van den Bergh uit Hoogerheide was zoals zo vele
jaren gebruikelijk van de partij, ditmaal korfde
Janus voor intimi 15 duiven in. Een uitgelezen ge-
zelschap blijkens 13 prijzen, waaronder 7 stuks in
verhouding 1:100 (!), bij het opmaken van de ba-
lans. Aan u de eer: 4, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 43,
395, 403, 414, 420 en 557. Een uitsmijter
waardig. Voor PV Vlug en Eerlijk en sympathieke
schoonzoon Ad ... Nadoen!

Voor Nadoen komen niet alleen uitslagen met hoge
prijspercentages en/of een flink aantal kopprijzen
in aanmerking. Ook andere, heel bijzondere presta-
ties, zoals bijvoorbeeld een duif inkorven 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 Iief-
hebber zelf inkorfde en zijn uitslag.
Daarnaast moeten naam en adres vermeld worden,
de naam van het spelverband waarin de uitslag
werd behaald, de wedvlucht, de afstand en datum
waarop de prestatie werd verricht. Eventuele bij-
zonderheden kan men ook vermelden. Een foto
erbij? Oat kan. Van uzelf, uw winnende duif of ande-
re 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 20/21 augustus kunnen
ingezonden worden tot vrijdag 9 september. Plaat-
sing voigt in nummer 38 of later.
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