Comb. Noordam-Vijverberg ’s-Gravenzande winnaar Bergerac tegen 1256
duiven in afd. 12 “de Kuststrook” en 4e nationaal sector 2
Bergerac 2011 een vlucht om niet snel te vergeten. Warm weer en een NO wind die
steeds meer in kracht toeneemt. Een vlucht voor de echte doorbijters. Zo’n doorbijter
heeft de Comb. Noordam-Vijverberg in de 08-1454683. Een duivin gespeeld op een klein
jong. Om dit te presteren moet je van goede huize komen en dat doet deze dame. Vader
is de “Jonge Marina” en komt uit de Marina van J.v.d.Kamp Woerden, zelf 3x bij de
eerste tien Nat. bij J.v.d.Kamp. De moeder komt van Paul v.d. Boogaart Kamerik uit z’n
koppel 2. In 2009 vloog de “683” als jaarling een 36e prijs op Bordeaux in het NIC
Maasdijk. Omdat er vorig jaar niet veel met de duiven gespeeld is, zitten er dit jaar
eigenlijk teveel duiven op de hokken volgens Maurice Noordam, zo’n 45 vliegkoppels
(alles wordt op nest gespeeld), maar na het seizoen gaan we weer terug naar 30 koppels
zegt hij.

Het is even voor 9.30 uur als er een duif boven de hokken verschijnt en als ze om
09.29.27 uur op de antenne landt blijkt het de 08-1454683 te zijn. Als 9e getekende op
reis gegaan is ze als eerste terug. Bij melding van de duif is het de eerste in het
inkorfcentrum. Op een afstand van 838.157 km betekent dit een gem.snelheid van
983,101 mpm. Later blijkt het ook goed te zijn voor een 4e prijs nationaal in sector 2.
Het is tevens de eerste keer voor de combinatie dat ze de eerste prijs in de afd. winnen.
Zelfs in het jaar dat ze Kuststrook kampioen werden was hun dat niet gelukt. Met 24
duiven mee moeten ze tot 11.51 uur wachten totdat hun tweede duif arriveert, hierna
komt er op geregelde een duif thuis want de comb. speelt 7 van de 24 ingezette duiven
in de prijzen. Op zondagochtend moeten er nog 4 thuis komen.

Een beter begin van de verre vluchten is niet te bedenken voor Maurice en Paul. Wie
weet zit er nog veel meer in het vat voor hun. Mannen gefeliciteerd met deze
overwinning.
G.v.d.Ende

