Aad van Bergenhenegouwen, Poeldijk, wint Narbonne in het NIC Maasdijk
Deelname 102 duiven door 18 liefhebbers

Een eerste winnen in het nic. maar de duif niet zien aankomen dat overkwam Aad v.
Bergenhenegouwen uit Poeldijk. Hij had er niet op gerekend dat de duiven gelost zouden
worden vanwege de weersvooruitzichten en had een afspraak gemaakt bij de kapper en
was aansluitend een “bakkie” gaan doen bij een jarige broer. Dit bleek een klein “bakkie”
te worden want nauwelijks aanwezig kwam er een melding op z’n telefoon dat er een duif
aangekomen was uit Narbonne. Het bleek zijn eerst getekende te zijn die om 10.39 32 uur
terug was in Poeldijk. In de voorlopige ZLU uitslag is dit een 18e plek. De doffer, 9-1638477
op weduwschap gespeeld, is een rode doffer die gekregen is van Cees van den Bos uit
Middelharnis. Hij komt uit de lijnen van Gebr. Hagens vermengd met veel Cor de Heide
bloed. Als laatje werd hij opgeleerd en op z’n allereerste vlucht moest hij opgehaald
worden in Souburg Zeeuws Vlaanderen. Direkt het weekend hierop weer ingekorfd voor
een midfond vlucht en was als eerste terug op het hok van de ploeg die ingekorfd was.
Hierna heeft hij al meerdere prijzen gevlogen op de ZLU vluchten. Aad heeft vanaf zijn 14e
jaar duiven gehad en heeft samen met vriend en neef Henk mooie duivenjaren beleefd.
Voorheen werd er altijd op nest gespeeld, daarna enige jaren het weduwschapsspel gedaan
maar volgend jaar wordt er weer teruggegaan naar het nestspel dit om ook de duivinnen
een kans te geven.

Bij de eerste tien prijzen komen we de volgende namen tegen: Pr 2 Ed en Nick de Vroome,
pr. 3 Raoul Bouland, pr. 4 en 10 Johan Hamstra, pr. 5, 7, 8 en 9 Gebr. Middelburg, pr. 6 is
voor A.ten Tije.

De grote uitblinkers op deze vlucht zijn de Gebr. Middelburg uit Naaldwijk 10/6, P.
Veenman 3/2 en 50% prijs hebben Ed en Nick de Vroome 4/2 en J. Roeleven 2/1. Voor de
laatste prijs moest er gewacht worden tot maandag ochtend . Van de 18 deelnemers
hebben er 13 één of meerdere duiven geconstateerd.
G. v.d. Ende

