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Winnaar Lile - Lesouin L.M.O. 06-05-2012
F.N. Bodeving Schiedam
Met de NL 10-1668978
Tegen 1916 duiven
Voor zaterdag 05-05-2012 stond de vlucht Nanteuil op het programma maar het weer zat tegen en er werd
zaterdag al beslist om terug te gaan naar Peronne, een hele wijze beslissing want het weer voor zondag zag er op
dat moment ook nog niet best uit. Als je dan op zondag ziet dat Friesland wel gelost heeft op zaterdag en er heel
veel verenigingen zondagmiddag nog aan het klokken waren is een blijk van waardering richting
lossingscommissie ook een keer op zijn plaats. Op zondagmorgen was er veel nevel, stratus en vocht en dit zou
voorlopig aanhouden. Er werden opklaringen verwacht vanuit het noord/westen daarom werd Peronne verlaten
en werd er teruggereden naar Lille – Lesquin. Hier kon men om 11.50 uur de duiven de vrijheid geven. De
Afdeling 5 had 33.085 duiven bij zich waaronder ook 25 van de latere winnaar in de L.M.O. F.N. Bodeving.
Voor Fred was het seizoen 2011 niet helemaal wat hij er van had verwacht, de duiven waren niet in orde en met
zijn eigen gezondheid ging het ook niet goed. Maar gelukkig is het nu 2012 en is alles weer dik in orde, ook met
Fred zelf en dat het met de duiven wel goed zit bleek al op de eerste vlucht van het seizoen 2012 een tweede prijs
in de L.M.O. en gelijk winnaar van de T.V. als hoofdprijs. Ook pakte hij dit seizoen al een 3e en 5e prijs in de
L.M.O. En nu de eerste prijs op Lille - Lesouin tegen 1916 duiven. De NL 10-1668978 had dit jaar al een 2e en
51e in de LMO en nu de1e . Deze doffer is een mix van 4 liefhebbers aan vaders kant A v/d WEEL x
J.STRAVER – moeders kant D v/d WAL x P.v MULLEM zoals je ziet niet echt een vaste lijn maar wel een
presterende lijn. De doffer is een zomerjong van 2010 en vloog op de nalijn 2 prijzen en in 2011 heeft Fred hem

haast niet gespeeld. Fred vertelde me dat hij ruim op tijd was om op de duiven te wachten en lekker in het
zonnetje zat maar toch werd verrast omdat de doffer te ver was gegaan en uit het noorden achter hem vandaan
kwam en direct op de plank viel om geconstateerd te worden op 14.22.20 en hiermee een snelheid maakte van
1138 meter. Maar daarna nog lekker de tijd nam om nog even wat drinken uit de pot op de jonge duivenren en er
toen pas voor koos om naar zijn duivin te gaan. Fred had er op deze midfond vlucht 25 mee en pakte er 14 in de
prijzen. Fred, kerel, weer een mooie prestatie in dit seizoen en nu op naar Morlincourt. Deze vlucht staat nu voor
zaterdag op het programma dus pas vrijdagavond de mand in wat voor de duiven wel even een opluchting zal
zijn na twee weken met drie nachten mand. Fred ik hoop dat je deze lijn door kan zetten dan kom ik zeker dit
seizoen nog een keer bij je terug. Fred nogmaals van harte gefeliciteerd en zet hem op.
Mensen nog even terug naar vorige week ik wil de winnaar G. van Gelder nog wel even feliciteren met zijn
overwinning en hopelijk verandert hij nog van gedachte en kunnen we nog bij hem langs gaan voor een stukje
over hem voor de site.
Groetjes en tot volgende week Arie Huizer.

