Bordeaux middag lossing voor Dirk Pals
Door Gerard Dekker

Dirk was het vliegseizoen 2018 al goed begonnen met zijn 17e prijs tegen 704 duiven op de
openingsvlucht van de Fondclub Noord Holland vanuit St. Vincent. Ook zijn prijspercentage op die
vlucht was van een uitstekend gehalte met 3 prijzen van de 6 ingezette duiven goed voor een mooie
50 %
Uiteraard kunnen we Dirk niet meer onder de beginnelingen in
de duivensport scharen, hij blaast al menig jaar de eerste
trompet daar waar het scoren van 1e prijzen betreft in de grote
en sterke Fondclub Noord Holland. Zowel in de categorie NPO
als wel ZLU. De eerste 500 punten deze reis in de FCNH
worden gewonnen door Dirk zijn NL.16-547 een relatief jonge
doffer die zijn prestatie leverde op een jong van ca. 7 dagen
oud
Op deze Bordeaux had Dirk 12 duiven ingemand die 5 prijzen wisten te winnen waarbij de eerste 4
duiven die over het E.C. liepen absolute topduiven zijn op de plaatsen 1, 28, 33 en 37.
Overigens en dat zie je vaker was de start van Bordeaux voor wat betreft de eerste duif wat zuinigjes
want Dirk zijn doffer welke middags om 14.00 uur de vrijheid kreeg in Bordeaux arriveerde de
volgende morgen om 9.47.33 uur maakte een snelheid van 1125.875 meter per minuut, toch nog een
dikke 67 kilometer per uur en dat is gezien het weer en de wind onderweg een respectabele snelheid
en prestatie. En wat voor een prestatie hij vliegt ruim 126 minuten los op de tweede duif waarbij de
snelheid afloopt van 1125,875 meter naar 993.244 meter, een verval van maar liefst 132.
Dirk, namens alle leden van de Fondclub van harte gefeliciteerd
Goede opvolgers in de top 10 zijn Cees Niesten die met zijn 1e getekende begint en er 2 van de 7 in
de prijzen draait. De Gebr. Brugemann pakken de 3e plaats, beginnen met hun 8e getekende weten er
12 van de 36 in de prijzen te draaien.
DE TOP 10
1. O. Pals, Bovenkerk 2. Kees Niesten jr., Heemskerk 3. & 5. Gebr. Brugemann, Assendelft
4. Vertelman en Znn, Hoogkarspel 6. C. van de Gulik, Wijdenes 7. G. Kroon, Zaandijk
8. Comb. Swart-Gruys, Zaandam 9. N. Kwant, IJmuiden 10. Th.B.W. Renting, Westzaan
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