
 Pau/Bordeaux. 

 Pau is altijd de eerste Z.L.U. vlucht van het seizoen. 
 Vanwege het slechte weer in Frankrijk werd de lossing 
 maar liefst 4 dagen uitgesteld, 
 en verhuisde het hele konvooi van Pau naar Bordeaux. 
 Daar in Bordeaux kon dan eindelijk maandagochtend 

 om 7.00 uur worden gelost. 

 Dit bij mooi weer en een over het algemeen westelijke wind. 
 Later zou blijken dat er toch ook best wat zuid in de wind moet hebben gezeten, 
 want wat niet zo vaak gebeurd is dat de prijzen dezelfde dag allemaal nog verdiend werden. 
 Maar ook nu is er weer een fantastische winnaar naar voren gekomen. 

 De vroegste melding kwam rond kwart over 6 bij de combinaties Saarloos en Batenburg v d 
 Merwe, 
 maar zij werden ingehaald door Ferry van Vianen uit monster. 
 Daar liep om 18.26.35 zijn tweede getekende over de antenne. 
 Het was de weduwnaar met het ringnummer 19-1607062 die zich melde. 

 Toen was het afwachten of er in de overvlucht nog snellere duiven gemeld zouden worden. 
 Alleen Jelle Sneekes uit Driehuis kwam nog in de buurt, maar redde het net niet om Ferry 
 van Vianen van de overwinning af te houden. 

 Ferry had 15 duiven mee. 
 Zijn 19-1607062 bijgenaamd “De TEUN” legde de afstand van 867 kilometer af, met een 
 snelheid van 1263 mpm. 
 Dit was uiteindelijk goed voor de overwinning binnen het SAMENSPEL NOORD en ZUID 
 HOLLAND. Maar ook Nationaal bleek het later de hoofd vogel. 

 Binnen ons samenspel werden door 259 liefhebbers in totaal 1982 duiven ingekorfd. 
 Ferry draaide  er 5 van de 15 in de prijzen. Hij speelt zijn duiven op totaal weduwschap. 
 Dat gaat dit seizoen best goed, want de week hiervoor stond hij ook bij St Vincent/Bergerac 
 in het snuitje van de uitslag. Hij speelde  toen de eerste in het inkorfcentrum Naaldwijk, en 
 kwam toen uit op de 13  e  nationaal sector 2. 

 Nou dan mag je wel zeggen dat je je duiven goed in vorm hebt 
 Dus namens alle deelnemers aan het SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND. 
 Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. 
 In de hoop dat corona ons in het vervolg met rust laat, gaan we deze overwinning weer als 
 vanouds vieren, Dit gaan we doen op zaterdag 29 oktober. 
 En wordt Ferry weer op een ouderwetse feestmiddag in de bloemetjes gezet. 

 Dus tot dan. 
 John. 


