Grootse overwinning voor Peter oordam op Pau.

Peter Noordam 64 jaar uit Hoek van Holland wint de loodzware Pau met de 2010-1601925, een
donker kras duivinnetje, zijde zacht en gespierd als Arnold Schwarzenegger van 372 duiven in de fond
club. Peter Noordam is sinds 2002 met duiven begonnen, komende uit een bekend duiven nest.
Zijn vader was niemand minder dan de gekende Cor Noordam duivenman en kippenboer uit
‘s Gravenzande, dus duivensport was niet vreemd. Peter is zijn werkzame leven leraar Engels geweest
op een Havo/Vwo school te s’ Gravenzande en sinds dit jaar met pensioen. Nu heeft hij echt de tijd om
meer aandacht aan zijn duiven te geven en daarnaast ook andere leuke dingen te doen. Het duifje waar
we het over hebben was niet aan haar proefstuk toe want in 2013 was ze s’ avonds zijn tweede duif om
21.10 uur thuis vanuit Perpignan. Ook in 2012 2x prijs van Cahors zowel de morgen als de middag
lossing.
De duiven zijn afkomstig van Jan Boers en wijlen Leen van der Ende, en een duivin van Peet
Veenman. In 2003 en 2004 heeft Peter late jongen bij Leen van der Ende gehaald en in 2009 bij Jan
Boers. De combinatie van deze duiven is hartstikke goed zoals Peter zegt ook heeft hij veel aan de
adviezen van Jan Boers, want ook al heb je goede duiven je moet er wel mee om kunnen gaan om
kopprijzen te verdienen, en dankzij die adviezen lukt dat ook heel aardig.
De duiven worden gespeeld op nest met 14 dagen eieren en op weduwschap. Er waren 5 duiven mee
en nog twee onderweg waarvan de nestbroer van de overwinnares die ook al een bewezen duif was en
op de Olympiade vlucht uit Engeland zijn naam verdiende t.w. “OLYMPICFIRE”. Peter is geen slaaf
van zijn duiven maar schrapt waar nodig. De hokken zijn eenvoudig en in verschillende uitvoeringen
met punt dak en met plat dak, zoals op de foto te zien is.
Op medisch gebied is er de normale paramixo enting en in de winter kuren met parastop. Alleen de
jongen kuurt hij tegen het geel, de weerstand moet groot zijn anders redden ze het niet.
In de winter worden 50 oude duiven en +/- 15 jongen gehouden. Voeren doet Peter met Matador fond
en start en opvoeren met turbo, ook heeft hij wel kontact met de voerdeskundige Wim Muller van die
firma en daar kan je veel van opsteken.
Peter is lid in de PV De Eendracht in Maasdijk en ook van de Kuststrook waar hij dan ook de eerste
speelt en een prachtige 16e prijs Nationaal ZLU en daarmee ontvangt hij een bokaal.
Peter namens de fond club van harte gefeliciteerd met deze machtig mooie overwinning!
Aad van Bergenhenegouwen

