Hennie Brueker, Overinkel

1e Orange Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Al ruim 50 jaar heeft hij duiven en op een podium staan is hem als voormalig generaal kampioen van de afdeling niet
vreemd. Toch was de stunt die zijn jaarling NL17-1738181 op Orange uithaalde voor Hennie Brueker een echt
hoogtepunt in zijn duivensportbeleving. “Nadat de duif gemeld stond op de VNCC-site heeft de telefoon tot na
middernacht niet meer stilgestaan”, vertelt Hennie met nog hoorbare emotie in zijn stem. Een prachtige belevenis, voor de
gepensioneerde duivenliefhebber uit Overdinkel, die samen met zijn kleinzoon Siem de duivensport beleeft.
Hij had die avond geen duiven thuis verwacht van
Orange, dus al voor 10 uur ‘s avonds was de stekker uit
het elektronische systeem. Hij had om 5 voor 10 nog op
de meldsite gekeken en gezien dat er nog niks was. Hij
keek even naar boven -zijn duiven wonen op een
zolderhok- en ontwaarde een duif op de ren. Zo rap het
ging werd de klok weer aangesloten en om 1 minuut voor
22 u was de jaarlingdoffer geconstateerd. Op een van de
verste afstanden in afdeling 9 was dat een stunt van
jewelste en de ’81 bezorgde Hennie de duivenweek van
zijn leven. “Da’s een echte postduif Hennie” merkte
fenomeen Jelle Jellema op in NIC Borne, waar de
overwinning goed gevierd werd. Ook andere liefhebbers
hebben hem hartverwarmend onthaald, wat door Hennie
enorm is gewaardeerd.
Die ‘echte postduif’ is van vaderskant een nazaat van de
Blue Diamond van Marco Meijer, winnaar van de 1e
nationaal Pau 2006. Hennie kocht een koppeltje jongen op
internet van deze liefhebber uit het Zeeuwse St.
Philipsland. De moeder is een kleindochter van de
beroemde Paarsborst die zowel Dax als Lourdes won.
Sinds zijn start op de overnacht, nu zo’n 15 jaar geleden,
heeft hij van vele liefhebbers duiven gehad. Toch komen
zijn beste duiven tegenwoordig uit aankopen op internet.
Hennie koopt er ieder jaar twee, maar wel uit duiven die zelf een eerste nationaal vlogen of uit de ouders.
Dat kopvliegen is bij de ‘81 dus erfelijk blijkt nu. Hij is een enorme wringer in de hand die bijna niet vast te houden is en
hij had pas twee pennetjes gestoten. Bij hoge uitzondering werd dit doffertje voor de tweede maal als jaarling op de
overnacht gespeeld. Dat komt omdat Hennie had gezien dat het doffertje echt in vorm was, op Perigueux was hij ook al 4e
duif op het hok. Hij vertrok op eieren van een dag of 3-4 naar de stad in het Rhonedal en had de zondag ervoor al een
voorproefje van zijn stunt laten zien. Op zondag had Hennie de duiven die meekonden namelijk nog afgericht op
Doetinchem (70 km) en toen was de ‘81 zeker een kwartier eerder als de anderen thuis. Ook de andere jaarling die hij
meehad was mooi op tijd, helaas mist Hennie nog wel 5 van de 18 duiven die hij had ingezet. Iets wat hem anders nooit
overkomt, de duiven komen altijd goed na. Het zal veel te maken hebben met het zware seizoen met warmte en kopwind.
In de voorbereiding gaan de duiven uit Overdinkel alle vitessevluchten mee, waarbij ze op weduwschap worden
ingespeeld, de vluchten werken ze af op nest. Ze worden gekoppeld zodat ze voor Limoges en St. Vincent op een goede
stand zitten. Sinds zijn pensioen kan hij de duiven zelf wat regelmatiger verzorgen en kunnen ze ‘s ochtends om half zes
al met hun training beginnen. In die ochtendkoelte vliegen ze dat het een lust is. De ‘81 wachtte nu deze keer zelf niet tot
de ochtend, hij wist de 920 kilometer tussen Orange en Overdinkel in 1 ruk af te leggen, 15 uur op de vleugels.
Kippenvel!
Wiebren van Stralen

De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Dit dient binnen een maand te
gebeuren in Elshout bij GPS op donderdagochtend tussen 9-11 uur (van tevoren bellen).
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 15-08-2018

Kijk ook eens op de NU-site www.noordelijke-unie.nl voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc.

Marco Van Doorn, Herveld

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 1

Naast de NPO-zege in afdeling 8 op Orange is ook de zonale winst in de Noordelijke Unie Zone 1 een prooi voor Marco
Van Doorn. De jaarlingdoffer NL17-1045419 ‘Bernard’ zorgt voor een gouden strik om het 10-jarige jubileumjaar van
Marco als duivensporter!
Gezien het ambitieniveau kan deze prachtoverwinning wel eens de
voorbode zijn van heel veel meer moois. Marco richt zijn pijlen sinds
2013 louter op de grote fond, waarbij hij veel optrekt met Piet Heikamp
(Zetten) en Marcel Jansen (Ewijk). ‘Bernard’ kreeg als jonge duif de
volledige jonge duiventour als leerschool en als jaarling werd hij vanaf
week 1 ingemand. Als extraatjes kreeg hij 2x Chevrainvilliers (ong. 475
km) en het dagfondconcours Blois te verwerken. De laatste drie weken
ging ‘Bernard’ enkel korte stukjes mee en hij werd ingekofd op grote
jongen en verse eieren.
Marco, die hoopt medio 2019 zijn diploma als dierenarts (pluimvee) op
zak te hebben, kweekte Bernard uit een doffer van Bernard van de Horst
x een G.J. van Vilsteren duivin. Zijn duivenbestand bestaat verder met
name uit duiven van Piet Heikamp, Comb. Lentjes, Bennie de Vries,
Bolsward en een paar van Verweij de Haan, Mijdrecht. Op het menu
staan met name de mengelingen van Beyers. Aan de start van het
seizoen wordt preventief ontwormd. Indien nodig wordt tegen geel en
ornithose individueel behandeld. Marco’s motto; hoe eenvoudiger het
systeem, des te minder fouten kunnen er gemaakt worden.
Albert Roording

T. Koele en Zn. , Wezep

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 2

De combinatie T. Koele en Zn bestaat uit vader Tijmen en zoon Willem. Vanaf 2000 speelt deze combinatie samen en is
zich gaan richten op de overnachtfond. In 2011 wordt er vanaf een nieuw adres gevlogen en daar is eind 2010 ook een
nieuw hok gebouwd. Het hok is, na een kleine uitbreiding, momenteel 28
meter lang. In de begin jaren is er op dit hok voorzichtig gespeeld om een
gedegen basis te leggen voor de jaren die zouden komen. Daar worden nu
de vruchten van geplukt. Vorig jaar resulteerde dat in een 1e
Onaangewezen kampioenschap in afdeling 8 en ook dit jaar staan de
mannen in de tussenstand bovenaan. Dit kan ook niet anders gezien de
behaalde prestaties. Werden ze vorig jaar kampioen door 2x bij de eerste
10 in de afdeling te vliegen nu staat de teller al op 7x bij de eerste 10.
Orange was in de afdeling goed voor een 2e en een 4e plaats. In zone 2
van de NU was dit goed voor de overwinning. Daarnaast spelen de ze ook
nog een 2e, 9e en 10e en met 8 van de 14 in de prijzen kun je gerust
spreken van een topuitslag. Willem zag de 16-1240874 al van ver
aankomen. Ze viel prachtig en stuiterde op het dak en ging daarna gelijk naar binnen. Vlak er achteraan kwam no. 2 ook
al aanzetten en wetende dat hun eerste al vroege was maakt dit de beleving nog mooier. Hun eerste duif is een duivin die
is gespeeld op 14 dagen broeden. Ze is heel erg fel op haar bak en dat is ook de verdienste van vader Tijmen die veel op
het hok is te vinden om met de duiven te stoeien. Daar kan hij ook machtig van genieten. Deze duivin ging eerder dit jaar
al mee naar St. Vincent maar miste op die vlucht haar prijs. Ze is gekweekt uit twee hele beste kweekduiven van de
combinatie. Haar vader komt van Henri Hoeks en haar moeder van Gerrit van Vilsteren. Beide ouders gaven al meerdere
goede nazaten met verschillende partners. Dat het dit seizoen zo goed gaat was in de aanloop nog niet zo vanzelfsprekend.
Door de vogelgriep kon er pas laat worden begonnen en moest alles in een stroomversnelling plaatsvinden. Er werden in
de voorbereiding en op de eerdere marathonvluchten al heel veel goede duiven verspeeld waaronder 2 TT duiven. Ook op
dit kampioenhok merken ze dat het een loodzwaar seizoen is waar een zware tol voor moet worden betaald. Dat er dan
weer andere toppers boven komen drijven die zorgen voor prachtige uitslagen maakt dat Willem en Tijmen nog op en top
gemotiveerd zijn om het seizoen tot een goed einde te brengen. Mocht het onverhoopt nog een keer minder gaan, waar ze
zich terdege van bewust zijn dat dit ook hun kan overkomen, dan niet getreurd want jullie seizoen kan al niet meer stuk.
Mannen geniet ervan want dat mag gerust na alles wat jullie er voor doen en laten.

Marcel van Stralen

Combinatie Rekker-Westra, Berlikum

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 4

Op een afstand van 1015 kilometer wist de man – vrouw combinatie Auke Rekker en Marijke Westra met hun 2 jarige
doffer de 6- 1023572 de overwinning op loodzware Orange, zone 4 van 13 juli met een snelheid van 958 mpm te behalen.
Met 503 duiven in concours wisten ze 6 van hun 7 ingekorfde duiven op papier te krijgen met 2 duiven bij de eerste 10.
Een zeer fraaie prestatie van dit duo.
Tot 2010 werd deelgenomen aan de programma vluchten, maar aangezien de
dagelijkse werkzaamheden en de zorg voor het gezin dat niet meer toeliet, is
overgestapt op de overnacht fond. Afgelopen week werd hun derde kindje geboren,
een dochtertje. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd Auke en Marijke! Er werd
dit jaar met 85 duiven gestart, waaronder veel jaarlingen. Op de loodzware vlucht
vanaf Périgueux van eind juni werd welleswaar een mooie uitslag gehaald maar zijn
van de 57 ingekorfde duiven uiteindelijk nog 19 jaarlingen achtergebleven. Meestal
worden maar weinig duiven verspeeld. Dit jaar is overigens al een succesjaar met
van de 5 vluchten 4 x teletekst.
De duiven krijgen bij Auke en Marijke open hok vanaf ’s morgens 6 uur. Om 8 uur ’s avonds wordt er verplicht getraind
met de vlag gedurende een uur, waaraan alle duiven moeten meedoen. Overdag gaan de duiven niet naar het veld, hoewel
ze middenin een landbouwgebied zitten.
De duiven krijgen volle bak met een mengeling van Mathador en Mariman
voer. De duiven worden op nest gespeeld. De jongen en de jaarlingen
nemen deel aan alle programma vluchten zonder dat ze geklokt worden. Er
wordt echter wel gekeken hoe en hoe laat ze arriveren.
Gerard Klunder

Auke Rekker en Marijke Westra
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