Noortje Loos Bergeijk
Er mag gerust gezegd worden dat deze
jongedame de revelatie is binnen de
Nederlandse duivensport. Zij volgt een
opleiding op Pius X in Bladel en loopt
momenteel drie dagen per week stage op
twee zorgboerderijen. Noortje komt
helemaal niet uit een aan de duivensport
gerelateerd gezin. Vader heeft wel
sierkippen, broertje lief heeft allerlei
vogeltjes en de paardensport heeft bij hen
ook belangstelling. Bij de plaatselijke
voederhandelaar De Wever, die inmiddels
ook met postduiven begonnen is (!),
hoorde ze o.a. van Huub Gruijters het een
en ander over postduiven. En zoals Noortje
zelf vertelde: “Ik snapte niet dat die duifjes terug naar huis konden vliegen en het leek me een mooie
hobby”! En dat is in 2015 het begin geworden van haar duivencarrière. Natuurlijk kreeg ze in de club
alle medewerking en diverse leden zorgden ervoor dat het zaakje goed op de rails gezet werd. Het
oudste lid van de vereniging, Harrie Hoeks (90 jaar), stopte met de actieve duivensport en Noortje
kreeg helemaal gratis zijn mooie hok van de jonge duiven. Tevens kreeg ze een paar duiven en dat
bestand werd aangevuld met duiven van diverse liefhebbers uit de omgeving. Daarvan gingen er
natuurlijk net als bij iedereen een aantal verloren. Momenteel zitten er nog duiven van Huub
Gruijters, Ronnie van den Eerenbeemd, Wil en Dirk Geudens en Harrie Hoeks.
Als je met postduiven begint is het natuurlijk erg prettig als er direct resultaten behaald worden en
dat de verliezen beperkt blijven. Beide zaken zijn voor Noortje bijzonder gunstig uitgevallen. Ze
speelde voor het eerst mee met de jonge duiven en er werden prachtige uitslagen op papier gezet:
Hannut 236 d., 15 mee 7 prijzen: 15,16,18,19,enz.
Isnes 415 d., 19 mee 8 prijzen: 14,37,57,65,enz.
En toen kwam Chimay 284 d., 19 mee 10 prijzen: 1,11,32,49,57,60,enz.!!!!
De eerste clubzege was een feit en prijs 3 in Samenspel EB&O tegen 918 d.!
Vervins 226 d., 18 mee 8 prijzen 8,9,10,41,45,enz.
Epernay 171 d., 18 mee 8 prijzen: 5,23,30,33,40,enz.
En weer een klapper op Gien 133 d., 6 mee 1 prijs: 1 en dat met dezelfde duif NL16-1684746, die al
een 1e gewonnen had!!!!!! In Samenspel EB&O was dat tegen 387 d. prijs 2 en in Afdeling OostBrabant 61e tegen 3126 duiven !!!
Chimay 208 d., 11 mee 5 prijzen: 8,46,48,53,58.
Laon 179 d., 12 mee 4 prijzen: 3,36,53,58.
Laon 157 d., 13 mee 9 prijzen: 12,13,21,30,33,enz.
Als dat geen bliksemstart is?????
En daardoor werd ze meteen in haar eerste jaar 1e kampioen:
1e Aangewezen en 3e Onaangewezen Jong<250 km
5e Onaangewezen Jong>250 km
Medewinnaar Sponsorcompetitie
En in Samenspel EB&O werd ze schitterend 5e Aangewezen en 14e Onaangewezen Jong<250 km
tegen al die “ouwe kerels”!

