
Winnaar Peronne L.M.O.
F.N. Bodeving Schiedam
Met de NL 00-1669059

Tegen 799 duiven

Fred met de NL 00-1669059
Zaterdag 10-09-2011 stond alweer de laatste vlucht die telt voor het kampioenschap op het 
programma. De duiven werden om 08.15 uur in Peronne gelost en het werd weer geen mooie 
en snel concours want als een concours met 200 prijzen haast 30 minuten open staat weet je 
dat het weer niet goed was. Onder de 799 duiven in de L.M.O. waren er ook 9 van Fred 
Bodeving en hij speelden er 5 in de prijzen. Zijn rode doffer de 059 had hij op drijven en een 
groot jong in de schotel gezet op de derde plaats van zijn inkorflijst.
De doffer zelf is een  50%  J.Straver ( Houben ) vader is Klnzn SUPER KOPPEL  X  eigen 
soort ( A.Janssen ) uit de lijn “ 530 “ 
 Hij was op de natour nog niet mee geweest maar was de week voor inkorven heel fel. Fred 
was door de komst van de doffer uit het noorden met een zuid zuid oosten wind betekent dit 
dat hij al teveel door was gegaan. Maar voor Fred maakten dit een seizoen wat begonnen met 
een valse start waarin t in het voorjaar zijn duiven niet in orde waren  en met hem zelf ging 
het ook niet over rozen wat betreft zijn gezondheid. Heeft dan toch nog een eerste in de LMO 
 en  Groot Rotterdam een samenspel waarin hij eigenlijk niet wil vliegen maar door de 
afdeling toe is verplicht. Omdat zijn  coördinaat thuis hoort in dit samenspel. En hij een paar 
jaar terug lid werd in Vlaardingen en deze vereniging hoort in Rijmond 2000 en hier komt hij 
alleen in de vereniging op uitslag en niet in samenspel rijmond 2000. Wat natuurlijk bij 
liefhebbers in de L.M.O. weer vreemd overkomt omdat zijn duiven wel met de wagen en 
duiven van Rijmond 200 mee gaan en zij dus wel gewend zijn een andere richting aan te 
houden als vluchtlijn. Maar hier hoor ik alleen aan de bar en op plaatsen waar het niet thuis 
hoort iets over. Dus Fred van harte gefeliciteerd met de eerste prijs in de L.M.O. maar ook in 
het Samenspel Groot Rotterdam.


