Mies Bartholomeus 60 jaar lid PV De Telegraaf
Van 1965 t/m 1978 voorzitter van PV De Telegraaf
1966 Werd aangesloten bij fondclub Zuiderkempen. Gezinszorgvlucht ging niet door
omdat er te weinig belangstelling was om te helpen.
1967 Enkele leden vertrokken naar de NECOO.
1968 De oude moederklok werd verkocht voor ƒ11,50
1970 Oprichting van het samenspel met De Luchtreizigers.
1971 De contributie werd ƒ15. De kosten van het 25-jarig jubileum waren ƒ2053,25.
Er moest ƒ25 per lid betaald worden aan het containerfonds van de afdeling
voor het nieuwe, moderne vervoer.
1972 Vrachtprijzen vitesse 20 en midfond 40 cent.
1973 Laon 6/5 samenspel. Op 913 duiven werd ƒ1102,65 gepould, dit is gemiddeld
ƒ1,20 per duif. Aarschot jonge duiven 24% verliezen.
1974 Geen twee ringen meer in een busje constateren.
1975 Van de 48 leden waren maar 19 personen op de vergadering aanwezig en dat
vond men te weinig.
1976 Op de jaarvergadering werden 2 flessen cognac en een fles citroenjenever
verloot, dat verhoogde de opkomst.
1977 Het sponsorkampioenschap deed zijn intrede.
1978 Valkenswaard kwam bij het samenspel, maar slechts voor één jaar.
Mies heeft al zijn hele leven lang duiven. Hij is de melker, die maar met een paar
duifjes naar het clublokaal komt en met dat kleine team heeft hij al velen versteld
laten staan. Er zijn jaren bij dat hij een geweldig hoog prijzenpercentage speelt en
zich in de top van de aangewezen kampioenschappen op vitesse en midfond weet
te worstelen. Vooral de glorieperiode van zijn Witte 13 heeft hem veel punten
opgeleverd. Deze duif miste zelden zijn prijs en tot op een leeftijd van 6 jaar wist hij
zich nog in de prijzen te klasseren.
Mies wordt gezien als een echte duivenstylist. Maar hij wil absoluut geen slaaf van
zijn duiven zijn en zo kwam het wel eens voor dat er duiven thuiskwamen als hij op
de tennisbaan zijn kunsten vertoonde! Daarnaast is Mies een echte natuurman, die
veel in het veld te vinden is.
Hij houdt zich goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de duivensport en
is een vraagbaak van veel clubgenoten. Ook aan de inkorfantenne biedt hij zijn hulp
aan als het nodig is, zodat alles sneller verloopt.
Vooral speelt ook de “derde helft aan de bar” een zeer belangrijke rol. Daar wordt
wat afgezwetst en afgelachen, mede onder aanvoering van Mies. Hij is ook
voorzitter van de Commissie Grootste Zwetser en dat hijzelf vaak tot kandidaatwinnaars van die grote trofee behoort, moge duidelijk zijn!
Mies, we hopen nog tot in lengte van jaren van je gezellige aanwezigheid te mogen
genieten.
Je bent het oudste actieve lid dat met duiven speelt en wat PV De Telegraaf betreft
hopen we dat dit nog lang zo blijft!

