
Bergerac, 2
e
 overwinning op de middaglossing voor Dick Letter, Den Oever,  

 
De laatste middaglossing van het seizoen, Bergerac, is, zoals, de weersomstandigheden in acht 
genomen, te verwachten viel, een volledig Noordhollandse aangelegenheid geworden. Alle 
teletekstplaatsen in Sector 2 waren vergeven aan liefhebbers uit de kop van onze provincie. 
Opnieuw laait, zoals elke keer bij wind uit zuidelijke richting, de discussie op over 
lossingsbeleid, nachtvliegen en neutralisatietijd. De Fondclub buigt zich ook over dit vraagstuk 
en zal, mede op basis van meningen van de leden, haar standpunt bepalen, maar nu al kan 
gezegd worden dat deze meningen geenszins eensluidend zijn.  
Terug naar de vlucht Bergerac. Het was de nieuwkomer op de fond Paul Baas uit Uithoorn die 
de vroegste duif klokte en wel om 00.31 uur. Wat een binnenkomer ! 
Na zijn zege op Montauban was het opnieuw Dick Letter uit Den Oever die de overwinning in de 
Fondclub opeiste. Hij klokte zijn duivin, de 5-1253260, ingekorft op eitjes van 15 dagen, om 5.03 
uur. Toen hij om 4 uur buiten kwam, trof hij de duif slapend op dak aan. Pas een uur later wist 
hij hem binnen te krijgen. Het is geen toeval dat Dick nu voor de 2e keer wint, hij kweekt bewust 
duiven die bij deze weersomstandigheden presteren, naast andere duiven die ook het 
zwaardere werk aankunnen. 
De duivin komt van vaderszijde uit de 705-lijn van Kees Droog uit Andijk, met wie hij veel 
samenkweek doet en uit moederszijde uit zijn “Rode Lady Barcelona”, een zuivere Theelen. 
De 2e plaats was voor de al eerder genoemde Kees Droog en 3e werd Ruud Visser uit 
Grootebroek. Allen gefeliciteerd ! 
 

 
De heer Makaay van de NPO bezorgd namens de NPO de bloemen bij Karin en Dick Letter;  

de duivin zal voortaan onder de naam  'Karin" door het leven gaan 

(zie ook www.Fondclubnh.nl) 

 
De 3

e
 attractiepoule Middaglossingen van de Fondclub is gewonnen door Dirk Pals, die ook op Bordeaux  

al de 1000,- euro mocht opstrijken. En dan te bedenken dat hij eerst niet mee wilde doen …..! 

 


