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 Op vrijdag 1 juli kon de geplande ochtendlossing van de 
 sector 2 gelost worden. Ook de sector 1 loste hun duiven 
 ook in Bordeaux. Deze duiven gingen er om 7 uur uit en 
 de onze om 7.30 uur. Dit zal de later geloste duiven geen 
 rus�ge momenten opgeleverd hebben. Ook vreemd dat 
 de duiven met de meeste afstand voor de boeg niet 
 eerst gelost mochten worden. 

 Gelost met een kalme ZO wind, die al snel uit de ZW hoek kwam, starten de duiven aan de terugreis. 
 Het zou een vlo�e vlucht worden en de prijzen waren snel verdiend. In het SNZH werden 4028 duiven 
 door 399 lie�ebbers ingekorfd. 

 De winnaars van deze vlucht werden de kampioenen SNZH op de NPO vluchten 2021, de gekende 
 gebr. Jacobs uit Nes a/d Amstel. Op de voorgaande vluchten in dit seizoen lieten hun duiven zich niet 
 van hun beste kant zien. De twijfel sloeg wel een beetje toe. Moesten hun duiven onderzocht worden 
 of er niet iets hapert. Op Bordeaux werd een 11 koppige ploeg ingekorfd en de ZLU vlucht Agen werd 
 overgeslagen. Deze testcase bleek echter een voltreffer te worden. Buiten de overwinning werden de 
 prijzen 3,4 en 26 als absolute kopprijzen in het SNZH verdiend. Totaal wonnen Toon en Piet 7 prijzen. 

 De winnaar is een jaarling doffer met ringnummer NL21-1068467. Deze weduwnaar werd geklokt om 
 18.26.44 uur had een voorsprong van bijna 2 mpm op een duif van Hommes en co uit Lutjewinkel. De 
 winnaar werd van het begin van dit seizoen iedere week gespeeld en had er ook al 2 dagfond 
 vluchten opzi�en. De laatste twee weken werd hem rust gegund om zich op te laden voor deze vlucht 
 uit Bordeaux. Zijn vader komt uit de lijn van de 1  e  fondclub N-Holland Cahors en zijn moeder is een 
 dochter van hun bekende “Mont-Ventoux”. De tweede duif werd geconstateerd om 18.33 uur.  Deze 
 komt rechtstreeks uit hun na�onale asduif ZLU vluchten en de derde was 1 minuut later thuis. Deze 
 komt weer uit een zoon van de “Mont-Ventoux”met een dochter van de “621”. Zo komen de 
 kopduiven dus alle drie uit de kern van hun hok. 

 Andere mooie presta�es met een vroege duif waren op deze vlucht: 
 L. Ponsen, Krimpen a/d IJssel 4/4 prijzen 
 Chr. Bouwhuizen jr, Harmelen 5/4 prijzen 
 Seinen- de Lange, Ro�erdam 19/ 13 prijzen 
 Vertelman en zonen, Hoogkarspel 38/ 23 prijzen 
 J.C.M van der Sman, Nootdorp 8/6 prijzen 
 N. Te�eroo, Purmerend 10/8 prijzen 

 Allen gefeliciteerd namens SNZH. 
 Arco van Vliet. 


