Comb.Noordam-Vijverberg winnaar van Bergerac, 443 duiven, in het NIC
Maasdijk 1536.
Het Nic.Maasdijk is als vanouds het inkorfcentrum voor de NPO- en ZLU fondvluchten.
Hier komen alle Westlandse en enige Haagse liefhebbers die lid zijn in afd. 12 inkorven
voor de verre vluchten.Dit keer waren dat 47 liefhebbers die gezamenlijk 443 duiven aan
de start brachten. Met warm weer en een NO wind viel het niet mee voor de duiven om
thuis te geraken maar om 09.29.27 uur piepte de aankomstantenne bij de Comb.
Noordam-Vijverberg om aan te geven dat er een duif uit Bergerac was gearriveerd. Op
een afstand van 838,158 km betekent dit een vluchtsnelheid van 983,216 mpm. Na
melding bleek het de eerste duif van het Nic. te zijn. Enige tijd later zelfs de eerste in
afd.12 “de Kuststrook”en weer wat later de 4e prijs in sector 2. Een goed begin van de
mannen uit ’s-Gravenzande. De duivin, 08-1454683, komt uit hun “Jonge Marina” en die
komt weer uit de “Marina” van J.v.d.Kamp Woerden. Moeder is een duif van Paul v.d.
Boogaart Kamerik uit zijn koppel 2’.

Prijs 2 gaat naar P.Overkleeft, die altijd wel een vroege duif weet te pakken. De prijzen
3,8,9 zijn voor R.Bouland. Hij heeft er weliswaar veel mee (74) maar weet er wel 32 in
de prijzen te krijgen. Prijs 4 en 6 is voor de Comb.Borsboom-Steenvoort, de kampioenen
van 2010. Prijs 5 is voor Han Opstal uit Honselersdijk. Prijs 7 is voor de Comb.v.d.BosVis en nr. 10 gaat naar Tinus Rodenrijs Maasland.
Enige uitblinkers op deze vlucht zijn Comb.v.d.Bos-Vis met 2 uit 3, M.Rodenrijs met 5 uit
6 en Comb.Borsboom-Steenvoort spelen 50% met 5 uit 10. Op prijs 4 had deze
combinatie de eerst aankomende 1e getekende duif.
De laatste prijsduif werd om 13.23.50 uur geconstateerd bij een gem.snelheid van
776,770 mpm. en is van R.Bouland. Van de 47 liefhebbers vinden we er 38 terug in de
uitslag.
G.v.d.Ende

