Breaking news
Mevrouw M van Geel wint de TopPigeons ZLU Champions League 2019, editie 2 Van harte
proficiat!
Een nieuw ZLU seizoen, een nieuwe editie van de TopPigeons ZLU Champions League.
DE EINDUITSLAG IS BEKEND!
Zinderde finale al snel beslist!
Perpignan ging een dag later los voor een prachtige vlucht met een schitterende verdeling
van de prijzen. Met dit keer ook veel noordelijke liefhebbers in een glansrol. De
marathonsport op zijn mooist!
Internationaal kwamen er op de 1e dag een aantal duiven door aan de westkant van
Frankrijk en 1 duif aan de zuidkant van België.
Onze 4 CL finalisten maakten zich op voor een onrustige nacht.
De 4 finalisten waren:
- Philip Geerdink
- Piet de Nooijer
- Mevr. M van Geel
- Jan Polder
S’morgens vroeg viel de internationale winnaar al heel vroeg in het ochtendgloren bij
Debaene in België vlakbij de nederlandse grens met Zeeuws Vlaanderen.
Elk moment kon de 1e NL duif worden gemeld, maar toch zou dat nog even duren. Wellicht
was het mindere zicht in de vroege ochtenduren de spelbreker.
De 1e Nederlandse melding kwam om 6.48 uur en onverwachts vanuit de oostkant bij
Beckers Willems. Hierna bleef het even stil.
De 4 finalisten wachten in spanning af en om 8.25 uur meldde Mevr. Van Geel uit Nieuw
Vossemeer haar supercrack en kras doffer MEPHISTO. De 1e getekende vloog 3x raak op
de ZLU in 2019. Hij zou uiteindelijk de 4e Nationaal Perpignan winnen.
Gezien haar afstand werd de overwinning al bijna zeker gesteld. Alleen Jan Polder uit
Middelharnis zou haar nog kunnen verslaan. Maar dan moest hij rap draaien. En dat lukte
hem niet.
Mevr. M van Geel was de winnaar en de opvolger van die geweldige combinatie Hommes
die ook in 2019 weer top presteerden.
Philip Geerdink was de 2e finalist die een duif meldde. Hij pakte zijn 1e getekende om
10.05 en deze zou de 247e nationaal winnen.
Jan Polder meldde zijn 3e getekende om 10.30 nadat hij wat eerder loos CL alarm had en
zijn 4e getekende had gedraaid. Zijn Marseille duivin die 3e getekend stond zou de 183e
Nationaal winnen en Philip Geerdink alsnog verslaan.
Piet de Nooijer pakte om 10.49 uur zijn 3e getekende en zou prijs 422e prijs winnen en
hiermee na een prachtig seizoen op plaats 4 draaien.
De strijd was gestreden en hier de uitslag van de TopPigeons ZLU Champions League 2019.
1e Mevr. M van Geel
2e Jan Polder

3e Philip Geerdink
4e Piet de Nooijer
We danken de ZLU voor haar medewerking en de deelnemers. Samen met vele andere
liefhebbers hebben we weer genoten van een spannende competitie!
We gaan deze 4 winnaars uitgebreid huldigen tijdens de ZLU Sterrenshow.

