P.V. Tot Weerziens
Opnieuw eerste prijs voor Cees Korf.

Wie gedacht had, dat de overwinning van Cees Korf vorige week een eenmalig gebeuren was kwam
bedrogen uit. Met slechts 10 duiven mee was Cees opnieuw de sterkste, al was de voorsprong op de
concurrentie dit keer iets minder groot dan de vorige keer.
De duiven kregen afgelopen zaterdag alweer de 3e Vitesse vlucht voor hun snavel. Eindelijk onder
lenteachtige omstandigheden werden de duiven in het Belgische Sint Truiden om 9 uur gelost.
Er waaide afgelopen zaterdag een west zuid westenwind en dat betekent over het algemeen voor
Urk ongunstige omstandigheden. Tengevolge van deze wind worden de duiven namelijk richting de
oostkant van onze afdeling gedreven.
Voor de duiven betekent dit dat ze heel scherp moeten zijn, willen ze als eerste de grote koppels
Friese duiven verlaten om op tijd op hun thuisbasis te zijn.
Opnieuw lukte het dus Cees en Klaziena Korf om de snelste vogel te pakken.
Op de 2e plaats vinden we Corrie Hakvoort die na een voorzichtige start zich nu ook weer van voren
laat zien. Na de transfer van haar 2 topduiven heeft ze nu opnieuw een topduif in haar bezit. Ze
klokte deze Eijerkamp doffer net voor haar vader Maarten en broer Cornelis die dus als 3e werden
afgevlagd.
Op de 4e plaats komen we Juriaan Romkes met zijn compagnon Klaas Hakvoort tegen. Zij worden zo
langzamerhand een vaste waarde binnen de top 10. Natoerspecialist Johannes Nentjes pakte naast
de 5e ook nog de 10e plaats, en dat nog wel zonder de hulp van zijn geblesseerde compagnon Klaas
Post.
Fokke Snoek kreeg zijn duiven maar niet uit de lucht, uiteindelijk werd zijn 3e duif als eerste op zijn
hok geklokt waarna ook de 1e twee duiven naar beneden doken. Dit betekende voor Fokke de
plaatsen 6, 7 en 8.
De 9e stek blijft dan over voor Albert Loosman.
Grote afwezige bij de top tien was Klaas de Vries. Maar waarschijnlijk is dit een incidenteel gebeuren,
aangezien de afspraak bij de dierenarts al reeds gemaakt was.
Bij de junioren was Corrie Hakvoort deze keer de sterkste gevolgd door Peter de Vries.
De laatste van de 173 prijsduiven was van de combinatie Cees en Willem Hendrik Kramer, die met
een lekkere taart naar huis gingen gesponsord door K.L. Kramer.
Aankomende zaterdag gaat het duivenseizoen pas echt los, met maar liefst 2 wedstrijden.
Donderdagavond kan er worden ingekorfd voor de 1e midfondvlucht vanuit het Noord Franse
Bohain. Op dezelfde avond kan ook worden ingekorfd voor een trainingsvlucht vanuit Wijchen. Deze
laatste wordt op vrijdag 10 mei gelost.

Tot slot de gegevens van afgelopen zaterdag:
Losplaats: St. Truiden
Afstand: 209km
Tijd 1ste duif: 11.18 uur
Tijd 10de duif: 11.21 uur
Tijd laatste duif: 11.36 uur
Verloop: Goed met een enkele laatkomer.

De eerste tien:
1.Cees Korf
2. Corrie Hakvoort
3. Maarten en Cornelis Hakvoort
4. Juriaan Romkes
5 en 10. Johannes Nentjes
6, 7 en 8. Fokke Snoek
9. Albert Loosman

