Comb.Noordam-Vijverberg, ’s-Gravenzande wint een natte en winderig
St.Vincent tegen 953 duiven.
Voor de tweede maal deze jaargang gaat de comb.Noordam-Vijverberg aan de haal met
de overwinning in de afdeling. Met 20 duiven mee naar St.Vincent was Maurice Noordam
er niet gerust op en was al vroegtijdig bij de hokken aanwezig. Want je weet maar nooit
was hierbij de gedachte. Gezeten in een soort wachthokje op een landje ergens tussen
de kassen, bereidde hij zich voor op een lange dag wachten. Plotseling verscheen er in
het halfdonker een duif boven de hokken die erg veel haast had om de goede valplank te
vinden. Het bleek de 07-1733821 te zijn, geconstateerd om 04.33.46 uur op een afstand
van 1012,353 km is dit een gem.snelheid van 1909,753 mpm. Om hiermee z’n bazen de
overwinning in de afdeling te schenken. In de sector 2 betekend dit de 7 e prijs. Het feest
is nog niet compleet want 20 minuten later arriveert de partner van de winnaar nl. de
08-1454620 en wint hiermee de 2e prijs in de afdeling.

Bij Noordam-Vijverberg wordt alles op nest gespeeld en dan als het kan hele koppels
mee. Het koppel werd ingekorfd op een jong van 7 dagen oud. De winnaar komt uit een
koppeling van aangeschafte duiven nl. van J.Ouwerkerk x P.vd.Boogaard, 06-1072205,
uit diens bekende Misty. Deze duivin heeft een nestmaat de “206”, dit is een doffer.
Gekoppeld aan een duivin uit de lijn 2e nat.Bordeaux van J.Ouwerkerk zijn dit de ouders
van 08-1454620. Bijna al hun toppers komen uit het jong van de Misty. De winnaar van
afgelopen Bergerac was een kleinkind hieruit. Het succes verhaal is nog niet teneinde
want om 05.03.38 en 05.23.44 uur meldden zich nummer drie en vier op de antenne.
Dat betekent in het inkorfcentrum 1,2,3 en 5. Met 20 duiven mee spelen er 11 zich in de
prijzen in het NIC Maasdijk en bij het klokafslaan zijn 18 thuis. Dan kan je gerust stellen
dat er vorm op het hok heerst. Aangezien Maurice in continue dienst bij de Stena line en
Paul het druk heeft in de tuinderij worden ze als ze zelf geen tijd hebben bijgestaan door
vader Jan (ex duivenmelker) en broer Robert, zodat niets aan het toeval overgelaten
wordt. Mannen nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning.
G.v.d.Ende

