
 

 

 

 

 

 

B. Homma, Balk    1e Bergerac  Noordelijke Unie Zone 3 en totaal 
Afgelopen weekend werd de Franse klassieker Bergerac vervlogen. De uiteindelijke winst gaat in zone 3 en de gehele 

Noordelijke Unie naar Bennie en Loes Homma uit Balk. En dat tegen totaal 6.946 duiven in de NU Totaal en 1.659 

duiven in zone 3. Enige weken terug pakten ze al de winst op Orange van de afdeling Friesland ´96. Maar de winst op 

Bergerac van de hele sector 4 en de gehele Noordelijke Unie moet ook geweldig zijn, waarbij tevens de 2e nationaal werd 

behaald! Die prestatie werd behaald tegen nationaal 16.336 duiven, waar zij de 2e van vloog en in Sector 4 vliegt ze de 1e 

van 1822 duiven. 
Met 40 duiven mee worden in totaal 20 

prijzen gepakt. De winnende duif is een 

duivin van 2013 die op een jong van 2 dagen 

is ingekorfd. Op deze neststand heeft ze al 

tweemaal eerder vroeg gevlogen. In 2015 

toen zat ze in het schemer op Bennie en 

Loes te wachten vanaf Limoges en won een 

4e in de Sector en vorig jaar vloog ze een 3e 

in de Sector op Cahors. Op Périgueux was 

ze dit jaar de tweede duif, acht minuten na 

haar doffer en vloog ze een 96e in de Sector. 

Haar doffer kwam nu van Bergerac met een 

kale en blauwe borst thuis. Ze is vanaf eind 

april ingespeeld op 6 

vitesse/midfondvluchten en ze heeft 

Périgueux gevlogen en twee weken voor Bergerac nog een Chimay. De woensdag en zaterdag voor inkorving is ze nog 

gelapt bij Amsterdam. Dit was haar 10e marathonvlucht waarvan 100% prijs, een geweldige prestatie! 

Er wordt regelmatig in het vliegseizoen een bezoekje gebracht bij de dierenarts Nanne Wolff en er gaan regelmatig 

mestonderzoeken naar Rob Hoekstra en Hans van der Sluis. Naar hun oordeel wordt vaak wel geluisterd. Na het weekend 

van Orange en Chimay zat er volgens Nanne behoorlijk geel op de duiven die dat weekend mee waren geweest en de 

duiven die thuis waren gebleven hadden niks of bijna niks, toen is zeker naar zijn advies geluisterd en kregen ze een 

capsule en een dag nakuren. 

De duiven worden vooral gemotiveerd met het nestspel en het op de hokken lekker naar hun zin maken, vanaf ’s morgens 

9 uur tot het donker kunnen ze in en uit vliegen. Vooral met warme dagen vliegen de duiven weinig uit, dat is voor 

Bennie een teken dat het geen slecht hok is maar een aangenaam toeven. Verder wordt er twee keer per dag verplicht een 

uur getraind waarbij alles van de nesten gaat. 

Het voersysteem is dit jaar heel eenvoudig, meerdere keren per dag worden de voerbakken gevuld met voer en zijn nooit 

leeg in het vliegseizoen. Eenmaal per dag gaan er nog een paar handen onkruidzaad in de voerbakken, ook in het 

kweekseizoen. De laatste vier à vijf dagen krijgen ze een vette energie mengeling erbij en daar kan iedereen wel van eten. 

De verwachting was dat de duiven zouden aanvetten, maar het was allesbehalve dat. Ook worden er nog bijproducten 

verstrekt waaronder; grit, kalk en roodsteen, zeewiergrit, pikkoek en mineralen. Olie gebruikten ze andere jaren wel, maar 

dit jaar niet meer en de pinda`s zijn nog geen succes; de Bergerac winnares moet er ook niks van hebben.  

Deze week wordt nog Cahors gekorfd en verder alleen nog de jongen proberen zoveel mogelijk vluchten te geven met de 

afdeling mee en taartvluchten. De hokken van Bennie en Loes zijn een tien meter aan vlieghokken, deze staan boven de 

garage met de ingang op het noord/oosten. Daarom hebben ze in de achterkant lichtplaten van de vijf afdelingen waarvan 

de schuifdeuren altijd open staan. Er is van alle kanten achter, boven en voor verluchting geeft Bennie aan, theoretisch 

helemaal verkeerd en je waait er soms bijna uit het hok, dus zuurstof in overvloed. Bennie en Loes van harte met deze 

geweldige prestatie en veel succes op Cahors! 

 

 

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).  
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Jan Hooymans, Kerkdriel    1e Bergerac  Noordelijke Unie Zone 1 

De overwinning op Bergerac gaat in Zone 1 naar Jan Hooymans uit Kerkdriel. Jan Hooymans heeft het te druk met zijn 

champignon-compost bedrijf om fysiek veel met de duiven bezig te zijn maar is wel zeer betrokken en zet de grote lijnen 

uit. Loftmanagers zijn Mario Bambacht, Evert Steenis en Erik Zwiers (sinds kort). 

Christian van de Wetering is hierbij een beetje ‘vliegende keep’ en neemt naast de 

kweekkolonie ook de administratieve en commerciële zaken op zich. Van oudsher 

werd er door Jan altijd al overnacht gespeeld, maar door de legendarische 

successen met de ‘Harry’ en zijn nageslacht kwam dit aspect een beetje op de 

achtergrond. Kruising van het bloed van magistrale vererver ‘Harry’ met de 

fondduiven van Cor de Heijde leverde in 2010 bij laatstgenoemde direct de 1e 

Nationaal Bordeaux ZLU op. En in 2017 leverde kruising van duiven van Hugo 

Batenburg met opnieuw het bloed van ‘Harry’ de 1e en 5e Nationaal Agen 

jaarlingen op bij Hugo. Een bewijs dat het bloed van ‘Harry’ ongekende 

mogelijkheden biedt. Dit alles deed bij Jan Hooymans de liefde voor de grote fond 

opnieuw ontwaken. Dit jaar werd er gestart met 30 koppels jaarlingen met als 

kruising 75% Cor de Heijde/Hugo Batenberg en 25% bloed van de ‘Harry’. Deze 

duiven werden in de voorbereiding op weduwschap opgeleerd. Zeven keer bij Brabant 2000, één keer in Hank voor 

Soupes en 1 x dagfond Orleans. Op de zware Agen ZLU werden ze gespeeld op een klein jong. Toen nog geen geweldige 

uitslag. Op Nationaal Bergerac werden ze gespeeld op 10 tot 14 dagen broeden. Met een 1e NU zone 1 en een 2e, 9e en 

11e NPO en 17 van de 47 in de prijzen was het resultaat een stuk beter. Jan liet vanaf zijn vakantieadres weten er 

ontzettend blij mee te zijn. Van de 45 jaarlingen zijn er maandagmorgen 30 terug. De duivinnen komen tot nu toe beter 

dan de doffers. Winnende duif is de NL 17-1411525. Deze krasduivin heeft als vader een kleinzoon van ‘Don Michel’ en 

komt rechtstreeks van Cor de Heijde. De moeder is een samenkweek met een kweekdoffer van Hugo Batenburg 

gekoppeld tegen een volle zus van ‘de Harry’. Dus hier ook weer 75% marathonbloed met 25% bloed van stamdoffer ‘de 

Harry’. En zoals als we allemaal weten is deze laatste een kind van ‘Jonge Bliksem’ van Gaby Vandenabeele x ‘Dirkje’ 

van C. & G. Koopman. Kinderen van beroemde stamduiven ‘De Bliksem’ en ‘Kleine Dirk’. 

            Gerrit van Eikenhorst  
 

Comb. van Dam & Bisschop, Almere  1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 2 

Voor deze combinatie was Bergerac in feite een soort van reservevlucht. Men had na Chateauroux het totaal 

weduwschapspel omgezet in een soort nestspel. De winnende jaarling doffer zat ongepaard tussen een aantal koppels. Om 

zijn motivatie op te voeren kreeg hij op de dag van inkorving de nestschotel met eieren van de buren en deze werd met 

verve verdedigd. Zo ging hij de mand in en blijkbaar was zijn motivatie om keihard terug te vliegen op het moment van 

de lossing optimaal.  

In de ochtendgloren van de zon overgoten zondag kwam de doffer om 06.05 weer op 

zijn hok en had daarmee de overwinning van zone 2 veroverd. Hij was zo snel dat ook 

de 1e in de sector 3 op zijn naam kon worden bijgeschreven. Ongetwijfeld heeft deze 

jaarling een stuk van de nacht gepakt. Van zijn ervaringen als jong kan alleen worden 

vermeld dat hij het jonge duivenprogramma als leerschool heeft gehad en op een 

natuurlijke wijze is gespeeld. De 17-1144393 werd half februari gekoppeld en dan 

worden er eieren van de kwekers onder gelegd, zo half april gaan ze de mand in om 

ingespeeld te worden voor de zware fond. Duiven worden gecontroleerd op het geel en 

wordt er een week gekuurd tegen luchtweginfecties met FliteBoost van Ropa-B. Bij 

het inspelen worden de duiven ook meegenomen als men zelf in Nederland ergens 

moet zijn, er wordt niet naar het weer gekeken, het is mee en los. Wat het voeren betreft zoekt men het niet in de 

moeilijke hoek. De duiven krijgen Vogro Zoontjes gemengd met Vogro vliegvoer. De laatste dagen voor de inkorving van 

een fondvlucht komt er wat olie over het voer en dit wordt aangemaakt met de Booster (probiotica) van Ropa-B, na het 

eten wordt er nog wat snoepzaad en pinda’s verstrekt. Om zeker te zijn over de gezondheid van de vliegduiven visiteert 

men regelmatig de dierenarts, maar preventief wordt er niks gegeven. De overwinnaar is geboren uit de stamdoffers 701-

702 van de combinatie, ingekruist op de Rode Cramerlijn van Pieter Woord uit Urk – Comb. Graaff Gernaat uit Lelystad- 

en Bert de Klerk uit Almere. De stamdoffers zijn voortgekomen uit Nelles v/d Pol duiven gezet tegen de fond duiven van 

Gebr. Saya-Looijmans-Jantje Slabbers. Uit deze combinatie zijn al vele teletekst duiven gekweekt voor zowel de dagfond 

als de zware fond (ochtend en middag lossing). Ook de comb. van Dam & Bisschop ziet in, dat men voortdurend weer op 

zoek moet zijn voor hokversterking, vandaar dat men nu duiven er bij heeft gehaald van de Gebr. Jacobs en Jan Teer uit 

Ouderkerk a/d Amstel.            Klaas Mulder 



 

 

 

 

 

 

Comb. Rekker-Westra, Berlikum 1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 4  
 

Er staat dit jaar geen maat op de prestaties van Auke Rekker en Marijke Westra uit het Friese Berlikum. Bergerac leverde 

hen de tweede overwinning in Zone 4 op dit seizoen, nadat ze dat op Orange ook al lukte. Op Bergerac wisten ze de 

overwinning ook nog eens op te eisen met een jaarling duivinnetje, NL17-1598250, wat ook op Perigueux mooi op tijd 

was. Ze heeft net als haar leeftijdsgenootjes vorig jaar het lesprogramma op de natoer gevolgd en nog een taartvlucht als 

toetje.  

Dit jaar werd ze gekoppeld om op Perigueux op twee 

weken broeden mee te kunnen.  

Vanwege een vakantie werd dat iets vroeger en wist ze zich 

op een klein jonkie al als 54e te klasseren in de zone-

uitslag. Voor Bergerac zat ze op haar tweede nestje en had 

Auke al wel gezien dat ze er mooi voorzat. Het is een klein 

pienter duivinnetje, een kruisingsproduct van lijn van de 

duiven uit Auke’s succeskoppelingen van Roos en 

Zanzibar, Golden Future en Frankenstein. De moeder is 

sinds vorig jaar op het kweekhok gekomen en komt uit 

duiven van Jan Ernest, via Jan Kastelein. Haar zus is ook 

een geweldige kweekster, waarvan kinderen en 

kleinkinderen al 4 keer op teletekst stonden.  

De duiven hebben open hok vanaf de vroege ochtend tot 

het eind van de middag. In de avond krijgen ze nog een 

training met de vlag. Ze kunnen de hele dag eten uit de 

gevulde voerbak. Om te schetsen hoe sterk dit seizoen 

verliep even een impressie van de vroege duiven (binnen 

de top 20): Limoges (geen NU vlucht) werd begonnen met 

1-7-8 van afdeling Friesland’96 en klokten ze 17 van de 20 

op tijd. Op St. Vincent 2e en 18e in Zone 4, 4 v/d 9 raak. 

Op Perigueux waren er 57 mee, waarvan 23 de uitslag 

haalden en ze de 14e prijs pakten in zone 4. Op Dax weer de helft van de 8 ingekorfde duiven op tijd, begonnen met 2e en 

10e in de zone. Orange werd naast de 1e ook de 9e gepakt en stonden 6 van de 7 op de uitslag. Bergerac was niet minder 

sterk, met 7 van de 10 op papier en begonnen met 1, 11 en 14. Niet voor niets staan ze momenteel dan ook 2e in stand van 

de NU, met alleen Cahors nog op het programma. In deze Noordelijke zone van de NU is er niemand die ook maar in de 

buurt komt van de prestaties van Auke en Marijke dit jaar!  

Wiebren van Stralen 

 

 

 

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. 
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