
 

 

 

 

 

 

Jarco de Jong, Ameide    1e Bourges  Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

Voor de tweede keer in twee jaar tijd konden we naar Jarco de Jong uit Ameide. Twee jaar geleden had hij de snelste duif 

in de hele NU vanuit Issoudun, ditmaal was hij iedereen (16.658 duiven) te snel af vanuit Bourges. Overigens mocht zijn 

hele uitslag gezien worden, 24 duiven mee, 20 prijzen waarvan 14 per tiental. En het gaat het hele jaar al geweldig bij 

Jarco. De tweede NPO-vlucht in Afdeling 7 vanuit Orléans met 5.228 duiven in concours wist hij ook al op zijn naam te 

schrijven. 

Jarco is met zijn 35 jaar nog een van de 

jongeren onder ons. Desondanks heeft hij in de 

duivensport al heel wat bereikt. Ten minste zes 

afdelingsoverwinningen waaronder vier NPO-

overwinningen waarvan drie op de eendaagse 

fond. Hij beoefent vanaf 2005 de duivensport, 

als kind was hij al geïnteresseerd en ging hij 

regelmatig kijken bij een oom van zijn moeder, 

wijlen Gerrit Verkerk uit Hei- en Boeicop. Hij 

hielp met allerlei hand- en spandiensten maar 

zelfstandig met duiven spelen kwam er toen niet 

van. Nadat Jarco zijn huidige vrouw Joëlle 

ontmoette kwam hij opnieuw met de 

duivensport in aanraking. Joëlle’s broer Aart de 

Lange had namelijk duiven. En zo is Jarco 

definitief met de duivenbacil besmet geraakt. De 

eerste jaren vanuit het ouderlijk huis in Hei- en 

Boeicop, later vanaf de huidige stek in Ameide. 

 

Dit jaar startte De Jong met 19 vliegkoppels op 

totaal weduwschap en 12 kweekkoppels 

zorgden voor zo’n 50 jonge duiven. Van die 50 

jonge duiven zitten er op dit moment nog 38. 

Net zoals bij andere liefhebbers gingen er wat 

verloren aan roofvogels en moesten er enkele 

worden uitgeselecteerd. Van de opleervluchten 

is hij er maar één kwijtgeraakt. Volgens Jarco 

komt dit doordat ze fanatiek drie of vier keer 

met de hele club africhten en daarmee worden 

risico’s beperkt. Soms kwamen de duiven 

moeizaam thuis, maar ze kwamen wel allemaal terug. 

 

De winnaar draagt ring NL17-1275605 en was de tweede getekende. Zijn moeder komt  van Dick van Oort uit de bij 

insiders bekende ‘400-lijn’.  De vader is een zoon van 1e NU Issoudun uit 2016 gekoppeld aan zoon van de ‘Geeloger’ 

van Koen Minderhoud. Deze komt van Rien van Oss uit Velddriel welke de winnaar van Issoudun kocht en met Jarco de 

afspraak maakte er jaarlijks wat jongen van terug te geven. De nestzus van de winnaar stond als eerste getekende en won 

ook een mooie prijs. Zij was op de dagfond twee weken voordien de eerste duif op het hok. ‘Goed bloed liegt niet’ wordt 

in de duivensport vaak geroepen, maar het is een waarheid als een koe. 

            Falco Ebben 

 

 

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 10-08-2018 

 

Kijk ook eens op de NU-site  www.noordelijke-unie.nl  voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc. 
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Aart van Zoeren, Putten    1e Bourges   Noordelijke Unie Zone 2 

Bourges werd een harde maar faire dagfondvlucht met in zone 2 als winnaar de 72-jarige Aart van Zoeren uit het 

Gelderse Putten. Aart heeft al 58 jaar duiven en is lid van P.V. ‘De Woudvliegers’ in Putten. Hij is een echte 

programmaspeler die de afgelopen jaren al menig mooi succes heeft geboekt. 

Een kleine bloemlezing: 1e NPO Ablis (jong) – 1e NPO Chateaudun Noord – 

5e NPO Pt. St. Maxence – 8e NPO Bourges – 9e Nationaal Orleans (jong) 

enz.. Aart is geen man van de grote korf. Zijn vliegploeg bestaat uit slechts 

12 vliegkoppels en voor eigen gebruik kweekt hij jaarlijks 50 jonge duiven. 

De oude duiven worden op totaalweduwschap gespeeld, met de nadruk op 

het spel met de duivinnen, die wekelijks gespeeld worden. Ze zitten 

gedurende de dag opgesloten in aparte woonbakjes. Die ze alleen verlaten om 

te trainen en te eten en te drinken. Net als de doffers trainen ze overigens 

twee keer per dag. De basisduiven komen hier voor 90% van Peter van de 

Merwe, de laatste jaren aangevuld met duiven van Chris van de Wetering 

(ras Jan Hooymans) en Hans Hak. De winnende duif van Bourges is de NL 

17-1811462, een doffer die als eerst-getekende werd ingezet. Hij heeft als 

vader de NL 13-1240970, een zoon van ‘Marcel’ van Peter van de Merwe. 

Moeder van de ‘462’ is de NL 16-1244468, een volle zuster van ‘Estella’. 

Deze ‘Estella’ vloog in 2017 een 1e Nationaal Chateauroux bij de Comb. van 

Zoeren, de zoon en schoondochter van Aart. De ‘462’ liet zich de laatste 

weken steeds meer van voren zien. Aart is een liefhebber die veel met zijn 

duiven bezig is en als credo heeft: ‘motivatie is de beste doping die er is’. Hij 

zag bij het observeren in het hok, dat er bij de ‘462’ extra motivatie te halen was uit de broedbak en duivin van een andere 

doffer. Hier is Aart de dagen voor de inkorving steeds mee bezig geweest. Het resultaat mag er zijn. De winnende duif 

viel van Bourges eerst op het dak van het hok. Hij leek even versuft, ging op de ren zitten, vervolgens weer op het dak 

van het hok en werd daarbij ook nog eens afgeleid door een vreemde duif. Uiteindelijk liep hij om 15.46.00 uur over de 

antenne. Met zes duiven in de korf pakte ook de tweede duif van Aart met achtste plaats in de zone van 4.648 duiven een 

kopprijs! Chapeau voor deze liefhebber in hart en nieren! 

            Gerrit van Eikenhorst 

 

A. van der Haar, Genemuiden           1e Bourges  Noordelijke Unie Zone 3 

Elke morgen om 7 uur loopt de 81-jarige Albert van der Haar vanuit zijn kleine seniorenwoning naar de tuin van zijn 

dochter. Daar staat zijn vlieghok voor 9 weduwnaars en 20 jongen. “Die wandeling maak ik wel 10 keer op een dag,” zegt 

hij met enige trots. Thuis heeft hij ook wel een hokje, waar de weduwduivinnen  zitten en tot vorig jaar  ook de kwekers. 

De belangrijkste reden waarom hij vanuit die tuin vliegt is wel het mooie uitzicht, want duiven zien thuiskomen vindt 

Albert  schitterend. Zijn “559” maakt de laatste weken furore in de regio en wist ook deze Bourges te winnen. Deze 

tweejarige weduwnaar startte in Afdeling 8 op de dagfond  met een 160e op 

6649 duiven, daarna een 4e op 5615 duiven, vervolgens een 4e op 4997 duiven 

en op  Bourges een 2e op 4271 duiven!! De vader van deze doffer komt uit 

duiven van zijn broer Herman van der Haar en Albert de Wilde. De moeder 

komt van Henri van den Berg. Als ik vraag naar wat voor duif die “559”is, 

antwoordt Albert: “Het is een etterbak. Hij jaagt alle andere doffers van de vloer 

weg en van de drinkbak. Het is een echt baasje.” Als jaarling vloog hij al 4 keer 

prijs op de dagfond. Dit jaar kreeg hij aanvankelijk dezelfde duivin, maar daar 

reageerde hij niet zo goed op, dus gaf Albert hem een andere.  Terecht merkt hij 

op: “Ik doe er veel voor. Ik speelde al jaren vitesse en midfond, maar zo’n 5 jaar 

geleden heb ik eieren gekregen van Gerard en Henri van den Berg.” Dat hem dat geen windeieren heeft gelegd, blijkt wel 

uit het feit, dat hij in 2017 in het Fondspiegelklassement over 3 jaar op de dagfond op de 9e plaats van heel Nederland 

eindigde! “Ik denk dat ik in de club  nu wel voor vol wordt aangezien” , zegt hij. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij 

samen met clubmaten Karst Kolk en Gerrit Jan Beens en Arjan Beens in een lap-app zit!! Al 30 jaar is Albert zelf 

weduwnaar, maar : “Ik hou van de duivensport en vooral van de duiven zelf. Als ik die niet had, zou ik veel sociale 

contacten missen.” Alle respect voor Albert en zijn “559”!!! 

             Arnold Kok 



 

 

 

 

 

 

Pieter Veenstra, Drachterscompagnie         1e Bourges   Noordelijke Unie Zone 4 

Als Pieter Veenstra een top uitslag realiseert op een dagfond vlucht is dat al lang geen verrassing meer. Dat z’n blauwe 

jaarling duivin met ringnummer 17- 4289378 de eerst werd in zone 4 vanaf Bourges is gezien haar afstamming ook niet 

eens zo verrassend.  

Als dochter van ‘miss Overegge’ en een 

broer van ‘Esmee’, heeft ze natuurlijk een 

pedigree waar je je vingers bij aflikt. Het 

werd bepaald niet een gemakkelijke vlucht: 

met stevige tegenwind werden snelheden 

van amper 1100 meter per minuut gemeten 

voor de eerste duiven, terwijl de laatste prijs 

vliegende geen 900 meter meer haalden. 

Het hele jaar al hebben de duiven hard 

moeten werken voor hun boontjes en zij die 

het aankunnen om dit hele seizoen te 

schitteren behoren tot de allersterkste. Het 

blauwe winnaresje won eerder dit jaar al 

een eerste van Chimay en dit was haar 

eerste dagfond vlucht. Me dunkt daar kun je 

mee thuiskomen! Voor wie ’miss 

Overegge’ niet kent: ze werd in januari 

verkocht voor een recordbedrag en 

vleugelde in 2015 in 3 weken 3 eerste bij 

elkaar, waaronder 2 x een eerste NPO. Ja, 

wie heeft ze beter? Om u niet te vervelen 

gaan we nog even door. Een halfzus van 

onze blauwe jaarling vloog in 2017 een 

eerste NPO op Issoudun en werd 1e 

duifkampioen in de Friese Fondclub en 3e 

asduif Noordelijke Unie.  

Sinds kort heeft de ploeg van Pieter 

Veenstra versterking gekregen in de vorm 

van zoon Gerrit, die zich ook fanatiek in de 

duivensport toont. Beide zoons van Pieter 

en Gea somden moeiteloos tijdens dit 

interview aan de lopende allerlei feiten op over uiteenlopende onderwerpen op postduivengebied. Pieter ervaart deze 

steun als bijzonder waardevol en het stimuleert hem bijzonder. De overwinning komt des te meer in een bijzonder 

daglicht te staan vanwege het feit dat de Friese duiven een dag en een nacht extra in de manden moeten doorbrengen. 

Toen ik dat feit ter sprake bracht bleek ook dat Pieter, evenals veel meer Friese dagfond liefhebbers, daar bepaald niet 

gelukkig mee was: “Wij ervaren dit als een grote handicap”.      Gerard Klunder 

 

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 

   - Gerard Koopman, Ermerveen 

   - Jan Hooymans, Kerkdriel 

   - Comb. Verbree, Putten 

   - Willi Linsen, Kleve-Emmerich 

   - Ruud Bakker, Veenendaal 

 

Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar. 

 

→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 10-08-2018 

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