Nic.1536 Maasdijk. Comb.Noordam-Vijverberg winnaar van St.Vincent tegen
321 duiven.
Na op Bergerac reeds de 1e prijs gewonnen te hebben doen de mannen uit ’sGravenzande het nog eens dunnetjes over. Met 20 duiven mee wordt een wereld uitslag
gemaakt door 1,2,3,5,14 enz. te spelen tegen 321 duiven in het Nic. Maasdijk. Om
04.33.46 uur wordt op een afstand van 1012,353 km de 07-1733821 geklokt. Goed voor
de 1e prijs. In de Kuststrook afd. 12 wordt dit prijs 3 en in Sector 2 prijs 7. De “821”werd
gespeeld op een jong van ± 7 dagen oud. (De comb. speelt alles op nest) en komt uit
een koppeling J.Ouwerkerk x P.v.d. Boogaard. Moeder komt uit de Misty. De tweede
aankomende duif wordt geklokt om 04.53.09 uur. Dit is een duivin en partner van de
“821”. Deze duivin stamt uit de lijn van de nestmaat van de Misty gekoppeld aan een
duiven van J.Ouwerkerk uit diens 2e nat Bordeaux-lijn. De overwinnaar van Bergerac
2011 is een kleinkind van de Misty.

P.Noordam weet tussen dit geweld om 05.18.45 uur een duif te constateren, goed voor
de 4e prijs. Prijs 6 gaat naar P.v.d.Marel uit De Lier, R.Dijkshoorn en dtr spelen voor prijs
7, R.Gronsveld wint prijs 8 en ik denk de nestor onder liefhebbers in het lokaal P.Damen
uit De Lier wint prijs 9. De 10e is voor A.v.d. Hoeven.
Behoudens de grandioze uitslag van de Comb. Noordam-Vijverberg 20/11 zijn er nog
enige uitblinkers te vermelden. 100% spelen G.v.d.Ende en A.Hoogkamer. P.Noordam
8/6, P.v.d.Marel 10/6, W.J.v.d.Beukel 3/2 komen ook aan een sterk gemiddelde. En voor
50% prijs komen P.Damen, P.Solleveld en Paloma en P.v.Staalduinen in aanmerking.
De laatste prijs is gewonnen door de Comb.Hersbach-Visser zij klokken om 10.51.40 uur
hun eerste duif. Het was ook de eerste maal dat er door hun aan St.Vincent werd
meegedaan.
Van de 51 deelnemers hadden er 15 een teleurstelling te verwerken: zij wisten niet op
tijd een duif te klokken.
G.v.d.Ende

