
2e overwinning dit seizoen voor Dirk Pals.

FONDCLUB NOORD HOLLAND Cahors MET 1193 DUIVEN OP 19/06/15 OM 13.00 UUR FN-A25-BLAD 1
PLC --> NAAM                 WOONPLAATS AFSTAND AD/PR GT RINGNUMM  Z-TIJD   MET/MIN  FCLPNT
1 119    O. Pals                  Bovenkerk          937.612    18/04 8    3-1074400       101643  1040.958   500.0
2 36      Comb Blokker       Den Helder        1007.839   10/05 1    3-1108675       131223    936.311   498.7
3 23      G. Rigter               Amstelveen          939.659   07/05 3    2-1992358       120006    935.822   497.3

Slechts 1 week na zijn overwinning van 12 juni op St. Vincent weet Dirk Pals uit Bovenkerk weer alle

ogen op zich gericht. Ditmaal vanwege zijn overwinning met voorsprong vanuit Cahors.

Het was de duivin Nl. 2013-400 die Dirk de zege bracht op een vlucht waarop Dirk bij wijze van

spreken een abonnement heeft want in het verleden brachten zijn duiven vaker de overwinning vanuit

deze losplaats naar huis. Nog even in herinnering halen, dit kunststukje haalde Dirk ook uit op 24 juli

2011 en 25 juli 2014.

In het verslag van St. Vincent staat dat Dirk met regelmaat een eerste plaats vliegt binnen de Fondclub Noord

Holland echter in 2013 lukte dat door omstandigheden die niet geheel duidelijk zijn niet. Dirk raakte in dat jaar

veel duiven kwijt en ondanks dat hij er alles aan deed wilde het niet vlotten. Oorzaak is nooit duidelijk geweest,

hij heeft in die tijd zijn duiven door een 5-tal gespecialiseerde artsen laten onderzoeken en zelfs duiven in een

gespecialiseerd laboratorium open laten maken. Maar er werd niets gevonden. Ook nu nog is het zo dat met de

duiven geboren vanaf 2011 geen prijs meer is te winnen. De duivensport zit soms vol raadsels.

De winnares van Cahors 2015, is geboren in dat jaar en geeft met deze overwinning blijk geen last te

hebben gehad van zaken in zijn jeugd die onherstelbare schade zouden hebben aangebracht. Ze

werd gespeeld op jongen van ca. 7 dagen en ze had geen speciale gedragingen vertoond in het hok

want ze ging als 8e getekende de mand in. En Dirk heeft met deze overwinning, zijn 2e in 2015, ook

meteen zijn niet gewonnen 1e prijs in 2013 weer goed gemaakt

De “400” komt van goeden huize en is voor 75% Muller. Van vaders kant uit een doffer van Cees van

de Poel en is een zoon van de Late Marseille, die als vader heeft een Doffer van Wiel Cramer en als

moeder een Muller duivin. De moeder van de “400” is een 100% Muller.

Het constateren van de winnares had nog heel wat voeten in de aarde, ze bleef voor dood op het hok

zitten, volkomen afgevlogen en het duurde nog geruime tijd voordat ze binnenliep.

Cahors 2015 is een loodzware geworden, waarvan helaas nog vele duiven onderweg zijn. Chapeau

voor dit fantastische duivinnetje dat het karakter heeft getoond door te gaan onder alle

omstandigheden en deze vlucht met bijna 3 uur voorsprong op de naam bracht van haar baas.

Dirk namens alle fondclubleden van harte gefeliciteerd met deze 2e overwinning in 2015.

De 2e plaats is deze week weggelegd voor Comb. Blokker uit Den Helder op één van de langste

afstanden in Noord Holland, zij beginnen knap met hun 1e getekende en draaien een mooi

prijspercentage met 5 van de 10 raak. G.Rigter uit Amstelveen pakt de 3e plaats en doet het wat

prijspercentage nog beter 5 van de 7 in de uitslag.


