
AFDELING 7 lODEN-NEDERLAND, CCG
W.J. van der Kruk uit Tiel gaa de sa e • e
Maurice schuil. Op de wedvlucht vanui S rom bee a e
71 duiven mee. In het samenspel van drie Tielse vere iginge v1 ~"'-
in totaal 2.027 duiven. De leden van PV Onze Luchtvrienden gin '"
uiteindelijk met 51 prijzen aan de haal: 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 21,
51,52,54,55,84,86,88,93,100,101,113,115,119,124, 125, 132.
136,140,168,179,192,194,196,202,213,219,233,241,246,2
309, 310, 311, 315, 323, 325, 347, 348, 393, 394, 411 en 485.
Inderdaad ... Nadoen!

AFDELING 5/ZUID-HOLLAND, HOEKSCHE WAARD. Marijke Vink
uit Strijen presteerde op 27 juii wederom naar behoren. Met 10 duiv-
en mee op het concours vanuit Pont St. Maxence behaalde ze een
100% score. En mooi van regelmaat. 1 Exemplaar 1:100, 8 stuks 1:1°
en 10 maal 1:5. Tegen 1.685 duiven in competitie zag het er als voigt
uit: 3, 18, 30, 39, 50, 53, 130, 167, 259 en 289. Knap staaltje in ...
Nadoen!

AFDELING 10/NOORD-OOST NEDERLAND, CC EENDRACHT. Op
14 juli gaven de 50 duiven van Comb. Jager uit Zuidlaren reeds blijk
over vorm te beschikken. Tegen 4.433 duiven lieten ze op het con-
cours Beek maar liefst 37 prijzen, waaronder een 9-tal 1:100, noteren:
2,3,4,8,9,10,17,30,32,98,103, 119, 173,241,274,304,310,327,
338,379,381,391,394,417,420,491,492,505,669,675, 709, 870,
872, 874, 875, 920 en 1.062. Inderdaad 382 punten. Een week nadien
pakten vader Henk, moeder Tjarda en zoonlief Garmt-Jan dan wel de
prijs die ze daarvoor net misten, numero 1. De volledige staat van
dienst met 29 prijzen op 50 ingekorfde duiven mag gezien worden.
Tegen 3.682 Boxtel-gangers ziet het er zo uit: 1, 2, 3, 4, 7, 41, 46, 48,
54,65, 197,218,220,259,260,347,348,351,353,532,615,618,
671, 712: 744, 754, 829, 849 en 895. Zeker weten ...Nadoen!

392 Punten.

AFDELING 4/L1MBURG, ZUID-OOST-HOEK. We hadden ze al enige
tijd gemist, G. Lindelauf & Zn. uit Vijlen. Met een uitslag zoals die van
zondag 28 juli vanuit Sezanne meld en ze zich met groot bravoure weer
aan het front. In concours die dag 701 duiven, waaronder 32 stuks met
Lindelauf-stempel. De top-6 vormde de inleiding van een mooie reeks
met in totaal23 prijzen. Ais voigt: 1,2,3,4,5,6,9,11,13,17,19,30,
45,50,61,67,77,78,124,125,157,158 en 167. Prettig weerzien in ...
Nadoen!

AFDELING 5/ZUID-HOLLAND, HOEKSCHE WAARD. Het concours
vanuit Pont St. Maxence werd reeds gememoreerd. Ook G. Nailly van
PV Tot Weerziens uit Puttershoek kijkt met plezier terug op de wed-
vlucht van 27 juli. Van zijn 10 ingekorfde duiven scoorde een kwartet
behoorlijk. Drie stuks klasseerden zich zelfs in verhouding 1:100 en
pakken derhalve veel punten. De uitslag tegen 1.685 duiven: 6, 11, 14
en 72. Petje af in ... Nadoen!

AFDELING 5/ZUID·HOLLAND, HOEKSCHE WAARD. Voor de derde
maal keren we terug naar het voornoemde samenspel met het con-
cours op zaterdag 27 juli vanuit Pont St. Maxence. Het was T.
Notenboom & Zn. uit Numansdorp die de hoofdprijs plus zeven
andere fraaie prijzen voor zich opeiste. Gelet op het aantal van 10
ingekorfde duiven kunnen we met prijsnumero 1, 15, 56, 58, 87, 91,
212 en 286 spreken van Nadoen-waardig. Nadoen!

AFDELING 8/GELDERS·OVERIJSSELSE UNIE, REGIO 3, KRING 2.
Ook Arie van Beek uit Yzendoorn kan weer bogen op een dubbelslag.
Op 20 juli stond voor 10 van zijn duiven de laatste dagfondvlucht vanuit
Bourges centraal. Na 586 kilometer ging de hoofdprijs net aan de neus
voorbij. Met de vice-tilel van 9.956 duiven plus 7 andere prijzen mag men
ook genoegen nemen: 2, 58, 61, 119, 771, 1.063, 1.141, 1.225. Opgeteld
488 punten. Op 27 juli waren het 64 jonge duiven die op het concours
vanuit Houdeng (184 km.) werden ingezet. Ditmaal tekende voornoemd
liefhebber voor 48 prijzen, waaronder 9 stuks in verhouding 1:100. Hier
gaanwe:6, 7, 8,10,12,30,32,33,34,40,41,49,93,99,103,106,114,

AFDELING 5/ZUID-HOLLAND, SAMENSPEL RIJNMOND. Op 27 jul
rammelden Gebr. van Toor uit Vlaardingen er nog eens ouderwe !
vanonder. Op de wedvlucht vanuit Pont St. Maxence korfden ze 1!
hunner duiven in. Temidden van 1.101 lotgenoten wonnen er 14 prijs
mengden zich. er maar liefst 13 stuks bij de beteren (1: 10) en zelfs eel
kwartet in de absolute kopgroep (1:100). Inclusief de winnende voge
ziet de balans er in cijfers als voigt uit: 1, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 28, 52
53, 67, 83, 108 en 276. Een kwestie van ... Nadoen!

AFDELING 9/00ST·NEDERLAND, KRING 1. Een uitslag die tussel
de wal en schip op de computer was gevallen is die van G. Willem:
uit Rijssen. De liefhebber korfde op 6 juli, inderdaad al even geleden
2 duiven in op het concours vanuit Peronne. Het werd een prettig el
snel weerzien. Tegen 2.020 duiven noteren we prijs 3 en 119
Derhalve nog terecht terug te vinden in ... Nadoen!

AFDELING 7/MIDDEN·NEDERLAND, CCG1. Gedurende een twee1
al weken hield Comb. Hulkenberg en Dochter uit Naarden een waa
schrikbewind. Op de jonge duivenvlucht vanuit Duffel (141 km.) vloge
op 20 juli 5.374 duiven richting het midden des lands. Slechts prijs
en 9 werden voorbehouden aan de concurrentie. Kijk en oordeE
echter maar gewoon zelf. 45 Prijzen op 60 ingekorfde duiven: 1, 2, ::
4,5,6,7,10,39,41,64,74,76,86,95,155,195,197,200, 293, 29L

306,413,449,450,465,467,469,470,498,567,568,642, 685, 691
736,737,739,742,801,857,861,942,1.148,1.184. Een week latE
kwam de bevestiging dat het geen incident betrof. Wederom 51 prijze
op 60 ingekorfde duiven vanuit Strombeek (168 km). Ditmaal is de vo
gende uitslag tegen 3.795 duiven goed voor 513 punten: 1,2,12,1:
14,17,19,21,34,39,40,42,44,45,46,47,71,72,73,74,78,9(
91,92,95,98,99,100,104,123,125,147,149,157,278, 280, 28:
294, 295, 340, 347, 349, 433, 447, 474, 478, 493, 763, 772, 93(
Oftewel. .. Nadoen!.

AFDELING 5/ZUID·HOLLAND, SAMENSPEL LEIDEN. Op het SPI
van Gerard en Bas Verkerk uit Alphen aan den Rijn staat gee
maat. Voor het dagfondconcours over 698 kilometer vanuit L
Souterraine werden door vader en zoon maar liefst 57 duiven gesl
lecteerd. Temidden van 1.770 tekenden ze voor de gehele top'
bezetting en in totaal 33 prijzen 1:5. De zeer imposante reeks: 1, 2, :
4,5,8,9,11,14,17,18,22,24,26,28,33,34,38,45,49,59, 60, 6
82, 119, 121, 134, 187, 193, 215, 237, 263 en 321. Exact 447 Nadoel
punten. Kan het nog gekker? Jazeker! In Leiden en omstreken wordE
aile records verbroken. Maar liefst voor de zesde week achtereen wel
de eerste gevlogen in het groot spelverband met circa 500 leden. EE
unicum. Op 27 juli was het vanzelfsprekend ook weer raak. Vant
Pont St. Maxence, die dag 3.560 duiven op de vleugels, waaronder E
exemplaren van vader en zoon Verkerk. Om een lang verhaal niet n<
langer te maken voor u 49 prijzen 1:5 ter controle: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,
9,10,15,26,29,30,40,42,44,45,48,49,50,56,58,59,68, 69, 7
78,120,169,173,179,183,203,207,216,225,233,256,381,39
394, 416, 594, 596, 620, 671, 689 en 692. Sprakeloos! Nadoen!

806 Punte
Huijbergen RICHARD van sn
In deze rubriek worden wekelijks de tien beste ingezonden prestati
gepubliceerd. Het gaat om prestaties die tot de verbeelding sprekE
Daaronder val/en niet al/een uitslagen met hoge prijsp£?rcentages en
een groot aantal kopprijzen, maar ook bijvoorbeeld EEn ~.uif mee .
de eerste prijs winnen, driemaal achtereen de eerste pnlS beha/E
tweemaal achtereen met de eerste met dezelfde duif er
Verenigingsuitslagen komen niet in aanmerking. Op wedvluchten n
een afstand van minder dan 300 km. Mag uitsluitend het spel dat f
eerst voIgt op het verenigingsspel worden opgegeven.
Tot aanstaande vrijdag 6 september kunt u uitslagen insturen v.
wedvluchten die op 10 augustus of later plaatsgevonden hebbE
Plaatsing voigt in nummer 37 van 13 september of in ~
daaropvolgende nummer.
Opgaven moeten worden verstuurd of gemaild naar: Richard van 81
Westerstraat 12, 4635 CV Huijbergen. E-mail: vanstel@zonnet.nl
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