
Na zijn overwinning op Pau wint Piet Overkleeft – ’s-
Gravenzande nu ook

de NPO vlucht vanuit Tarbes in de fondclub “De Glazen Stad”
en bovendien de hoofdprijs in de afdeling 12 “De Kuststrook”,

de S.N.Z.H
en is hij winnaar Nationaal Sector 2!

 

    
 
 
Na een dag uitstel werd op zaterdag 25 juli het startsein gegeven voor de vlucht vanuit Tarbes met
een rustige westenwind. Later werd de wind beduidend sterker en werden de duiven het land
“ingedreven” hetgeen ook bleek uit de vroegste meldingen in het zuidoosten en oosten van het land.
 
Piet is heerlijk in zijn bloementuin aan het werk als hij plotseling een schaduw over zich heen ziet
komen  en een fractie van een seconde later, om 08.49 uur,  wordt de
07-1002247 geklokt en klopt deze weduw duivin, met een snelheid van ruim 1.347 mtr/pm, de 709
overige tegenstrevers in ons concours.
 
Deze duivin is gekweekt uit de doffer 00-1865574, 3x prijs op Barcelona en 3x prijs op St. Vincent en
Mont de Marsan, en de duivin 04-1271707 uit de “éénpoot” van Jan de Wijs maal Steketee/A.
Simons.
De 247 heeft als bijnaam “Makkie”gekregen want als Piet in zijn weduw duivinnen hok komt gaat zij
steevast op Piet zijn hoofd zitten. Wat een band moet je hebben met je duiven! Eerder dit seizoen
vloog zij op Bourges prijs en kwam als 4e van een fondvlucht thuis op zijn hok.
 
In de reportage van Pau is al beschreven over hoe hier de duivensport bedreven wordt, zoals de
samenkweek met Jan de Wijs, en dat de duiven toen ook al in topvorm waren.
 
Piet heeft meerdere toppers maar met name de 04-1451257 die 6 prijzen op de grote fondvluchten
won waarvan er 4 binnen de eerste 87 Nationaal en de 05-1302620 die al 2 jaar op rij zijn eerste is en
dit jaar in de fondclub Pau won en de 7e prijs Tarbes ZLU.
 
Het spel in de fondclub “De Glazen Stad”vindt Piet héél aantrekkelijk en voor wat betreft de
bestuurlijke kant in de sport en vooral in de Afdeling 12 “De Kuststrook” betreurt hij het dat het
steeds moeilijker wordt om de bestuursfuncties in te vullen aangezien er nog nauwelijks mensen zijn
die zich hiervoor willen inzetten.
 
Met zo’n hok duiven en zo’n gedreven duiven coach ziet de toekomst er goed uit en zal dit zeker niet
de laatste overwinning zijn aan de Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande!
 
Nogmaals van harte proficiat met dit succes en nu op naar de 2 laatste loodjes van dit seizoen.
 
 
Aad van Bergenhenegouwen
Gé van der Ploeg
 
 
  
 


