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Kors niet te stuiten
Op vrijdag 18 mei was er gelegenheid om duiven te korven voor de wedvlucht Chimay wat ongeveer
329 km gemiddeld is voor de club , 22 deelnemers brachten 452 duiven bijeen om deze vlucht te
beslechten .
Op zaterdag 19 mei waren de melkers er al vroeg bij maar zo gauw ze naar buiten keken zagen ze
een dichte bewolking hangen met regen , het wachten was begonnen maar er kwam toch het bericht
van de lc uitstel tot zondag.
Dus op zondag 20 mei werden de duiven bij een compleet ander weerbeeld met veel zon en warmte
gelost om 10:25 , de meeste liefhebbers hadden andere plannen op 1e pinkersdag maar ja duiven
gaan voor dus werden de familie uitjes uitgesteld en op de duiven gewacht.
Om 14.48.32 piepte er een systeem en dit bleek de winnende tijd te wezen want met een snelheid
van 1252.091 mpm wist de 14-1393291 de overwinning te pakken , deze duif behoord thuis in
Steenwijkerwold bij de man vrouw combinatie Adrie en Marie Kors , ja juist deze personen wonnen
ook de vorige midfondvlucht en bewijzen nu maar weer hun klasse , het lijkt wel hoe verder ze
moeten hoe beter de duiven van Kors presteren.
De 16-1104204 kwam 1.323 mpm te kort en moest genoegen nemen met de 2e plaats deze duif
behoord toe aan een combinatie die ook al een overwinning op hun naam hebben gezet namelijk
Bouke de Boer sr en Bouke de Boer jr uit Steenwijk
De 17-1676019 kwam 8,892 mpm te kort en werd helaas 3e ook deze geweldenaar huist op het hok
in Steenwijk bij Bouke en Bouke .
U ziet het in de club kan van alles gebeuren met zoveel toppers aan boord.
Volgende weekend worden de duiven uitgezocht voor 2 vluchten namelijk Jouy le Chatel met een
gemiddelde afstand van 506 km met inkorven op Donderdag en wie dat te ver vind mag vrijdag
inkorven voor weert 175 km gemiddeld.
We wensen de liefhebbers veel s6 , en als u mee wilt doen aan de 1e dagfondvlucht houd u rekening
met het eerder stoppen van inkorven aangezien de auto er al om 19:45 is dus kom op tijd.
En mocht iemand die zich opgegeven heeft voor de pc commissie mee willen draaien dit kan op
Vrijdagavond .
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