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de 358 als winnaar uit de bus
Gisteren was het dan de Grand Finale , van ons project de Maargieshoeve . We zijn begonnen met
de leden en dat waren de meeste om 2 jonge duiven te schenken aan de zorgboerderij .Het hok, de
klok ,het voer is allemaal betaald uit sponsoring , met name ook de actie in Oosterwolde Meindert De
Jong en zijn mensen hebben ons geweldig geholpen tiege dank. In de voorbereiding zijn er zoals bij
een ieder een paar duiven achter gebleven , door roofvogels .
De natour werd er gestart met 18 duiven , de het hele seizoen zijn verzorgd door de deelnemers van
de zorgboerderij met manager Willie Gaal.
Na vlucht 1 waren er nog 16 en deze 16 duiven hebben allemaal de andere vluchten meegedaan en
ook de finale gevlogen en thuis gekomen .
De winnaar van een vlucht kreeg 30,1 punt , nr 2 26 etc , en duiven die de volgende dag of later
thuis kwamen kregen altijd nog 2 puntjes voor de prestatie , hoe mooi kan het zijn .
4 verschillende duiven pakten de dagzege , Dolf Sommer , Adrie Marie Kors 2x en John Aretz wist
gisteren te winnen.
Maar deze mannen hebben toch niet genoeg punten behaald om de eindzege te pakken. Voor de
start van de finale was het podium Sommer, Kors en dan Marco Hoomoedt.
De 358 van Marco wist gisteren als 2e aan te tikken en door de behaalde 26 punten wist deze Rode
duif ,de rest voor te blijven met 1 punt.
Marco van harte met deze zege.
En het vervolg van ons project gaat er zeker komen , hoe en wat dat gaan we de komende weken
met elkaar eens bedenken
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