
 

 

 

 

 

 

 

Comb. Ten Cate, Hattemerbroek   1e Cahors  Noordelijke Unie Zone 2 en totaal 

Een afsluiting van het overnachtseizoen om nooit te vergeten! Dat werd Cahors voor de Comb. Ten Cate. 

Zaterdag om 13.00 uur gingen de korven open met N-NWwind op de dag van lossing. Weinig kans op 

nachtvliegers was de algemene opinie, zeker met de voorspelde regen in België. De NL 13-1848190 van de 

mannen uit Hattemerbroek dacht daar anders 

over. Dick ten Cate stond zondagmorgen om 

halfzes op. Op de computer zag hij in het land 

nog geen enkele melding. Hij wandelde naar 

het hok en keek in het kastje op de display. Tot 

zijn verbazing zag hij één duif geconstateerd op 

05.31.04 uur. Hij keek naar boven en zag zijn 

blauwe ‘190’ op het klepje van de spoetnik 

zitten. Hij was beduusd en nat. Het duurde even 

voor de duif met behulp van pinda’s de 

spoetnik in dook. Heel lang stond de duif als 

enige gemeld in Afdeling 8. Om 09.14 uur 

meldde zich de tweede duif. Zij klasseerde zich 

als 3e NPO en ook daarna denderde de trein 

door. Met 1-3-7-20-29-96 enz. van 1.796 

duiven in de NPO uitslag van Afdeling 8 en 18 

prijzen van 33 gezette duiven werd er werkelijk 

een dijk van een uitslag neergezet. 

Fondmannen met een reputatie, dat mag gerust worden gezegd. Vader Dick legde de fundamenten van de 

huidige kolonie. Het bloed van zijn beroemde ‘Vale’ een topvlieger en topvererver rechtstreeks van 

supervedette Jac. Wolff uit Wezep stroomt nog altijd rijkelijk door de kolonie. Na het overlijden van Dick Sr. 

nam zoon Dick (49 jr.) het roer over. Broer Arie (38 jr.) kwam een aantal jaren geleden de rangen versterken en 

ondertussen is ook Dick Jr. (20 jr.) en de zoon van Dick sinds enkele jaren van de partij. Het overlijden van 

verzorger Henk van ’t Hul enkele jaren geleden was een gevoelige aderlating. Op dit moment doet Dick zelf de 

dagelijkse verzorging van de duiven, terwijl Arie en Dick Jr. alle overige werkzaamheden voor hun rekening 

nemen. De winnende duif de 90 vloog in 2015, 13e NPO Cahors van 1.914 d. en 101e Aurillac van 1.791 

duiven. In 2016 kwam hij na een aantal dagen uitgeput terug van St. Vincent en werd dat jaar niet meer 

gespeeld. Dit jaar scoorde hij een 270e St. Vincent van 1.243 duiven, gevolgd door die geweldige 

krachtsexplosie op Cahors. Het bijzondere is dat van deze doffer geen afstamming bekend is. ‘De 190’ is zeker 

buitengewoon gemotiveerd geweest. Een week eerder werd zijn duivin op Bergerac gespeeld. Ondertussen liep 

hij aan met een andere duivin. Toen de eigen duivin terug kwam van Bergerac had ‘de 190’ plotseling twee 

duivinnen, twee woonbakken en twee jongen in de schaal. Hij verdedigde beurtelings beide broedbakken. Zijn 

jongen waren bij thuiskomst zo’n twee weken oud.  

De Comb. Ten Cate is in het bezit van een grote kolonie duiven, die bepaald niet gepamperd worden. Veel en 

langdurig trainen en tot aan het begin van de fondvluchten wekelijks mee is hier het credo. In het fondseizoen 

gaan de duiven op de vrijdag voor de dag van inkorven naar Breda of Maastricht. Er wordt niet veel gepoetst. 

Verder is de verzorging eenvoudig met altijd volle bak. Er wordt zowel op nest als op weduwschap gespeeld. 

Dit jaar was de start goed, maar na een matige Dax werden de duiven onderzocht door Nanne Wolff. Hij 

constateerde dat ze tegen vleugelproblemen aan zaten vanwege overtraining. Hij schreef rust voor, ook voor ‘de 

190’ die eveneens ter controle werd aangeboden. Deze rust heeft de duiven goed gedaan getuige de schitterende 

uitslag die op Cahors werd neergezet. Chapeau mannen. Wat een afsluiting van het fondseizoen! 

Gerrit van Eikenhorst  

   

De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Zelf met hem contact opnemen. 



 

 

 

 

 

 

 

Hans Radstaak, Gaanderen   1e Cahors  Noordelijke Unie Zone 1  

Een mooie afsluiting van het seizoen voor Hans Radstaak met de 1e en 7e plek in zone 1.  

De overwinning in zone 1 van de NU is de tweede overwinning in 

grootverband voor Hans Radstaak (de soigneur) en zijn compagnon Peter 

Colenbrander (de man met de 2 rechterhanden). In 2008 werd namelijk al 

eens de 1e nationaal op Limoges gewonnen. Hans heeft al 30 jaar duiven en 

is, als zoveel van ons, als programmaspeler begonnen. In 2010 werd er 

overgeschakeld naar de marathonvluchten. In eerste instantie gebeurde dat 

op de makkelijke manier maar Hans en Peter waren er al snel achter dat als 

ze succesvol wilde zijn ze het serieus aan moesten gaan pakken. De 

concurrentie zit namelijk niet stil. In 2014 werd besloten om te gaan 

investeren in goede duiven. Duiven die de afstand goed aan moesten kunnen 

en van liefhebbers die al jaren aan de top meedraaien. Er kwamen duiven van Harold Zwiers, Jelle Jellema en Arjan 

Beens op het hok. Ook werden er in dat jaar alle kwekers van Renee Harps (daar zaten ook veel duiven van 

bovengenoemde liefhebbers) overgenomen. Renee moest toen, na een geweldige carrière als duivenmelker, helaas 

wegens gezondheidsreden stoppen met de (actieve) duivensport. De winnende duif op Cahors is een rechtstreekse van 

Harold Zwiers. Ze is van 2014 en vloog al 6x prijs (op 6) op een marathonvlucht (dit jaar St. Vincent, Orange en nu dus 

Cahors). Het is een duif die steeds tot het gaatje gaat want ze kwam, in haar nog maar relatief korte carrière, al 2 keer 

gewond thuis. Deze keer deed ze het op een jong van 10 dagen oud en op 5 oude pennen maar meestal vloog ze haar 

prijzen op eieren. Haar dochter uit 2015 wint op dezelfde vlucht ook nog eens de 7e prijs. Moeder en dochter dus in de 

top 10 en dat belooft veel voor de toekomst. Beide zullen ze nog worden gespeeld de komende jaren want volgens Hans 

moeten we nog alles uit de duivensport zien te halen nu het nog kan. Dat er nog meer uitgehaald gaat worden kan bijna 

niet misgaan want alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig op de 7 meter hok die ze ter beschikking hebben in 

Gaanderen. Hans en Peter gefeliciteerd met deze prachtige prestatie en succes met deze 2 toppers in de komende jaren.        

           Marcel van Stralen 

 

Michiel Vlaskamp, Tzummarum     1e Cahors  Noordelijke Unie Zone 4 

Michiel Vlaskamp  vliegt nu het tweede jaar overnachtfond. Daarvoor speelde hij enkele jaren het programmaspel, maar 

dit kostte te veel tijd en Michiel heeft nog een jong gezin waar ook de nodige tijd beschikbaar voor 

moet zijn. Het jaar 2016 was gewoon een super start voor Michiel, hij scoorde van de drie vluchten 4 

TT-duiven.  

Dit waren gekregen duiven van zijn vriend Auke Rekker en één duif van Wim de Jong. Dan ga je ook 

met een goed gevoel beginnen aan het seizoen 2017, maar daar kwam Michiel bedrogen mee uit. 

Ruffec liep van geen kanten. Van de 17 meegegeven duiven kwamen slechts 4 op de zaterdag thuis 

(Ruffec was een zeer snelle vlucht met veel duiven in de vroege ochtend), waaronder de duivin die nu 

de eerste speelt van de NU zone 4. Tijdens de voorbereidende invliegvluchten toonden de duiven geen 

forme. Ze kwamen gewoon slecht naar huis en vlogen niet goed bij het dagelijks loslaten. Nanne Wolf 

werd geconsulteerd, duiven kwamen op een dieetmengeling te staan en kregen drie weken open hok. Om ze toch 

enigszins op Cahors voor te bereiden heeft Michiel ze tweekeer zelf weg gebracht. Hij korfde ze in op 3 á 4 daagse jongen 

en had, gezien de voorgeschiedenis weinig vertrouwen in een hoge klassering. Maar duivensport kan verrassend zijn en 

bij het zien van zijn vroege duif (16-4281723, gedraaid zondag om 08.08) had Michiel een wat hogere hartslag dan 

normaal goed voor een mens is. Voor een beginnend zware fondspeler is het van groot belang als men over het ouder paar 

nog kan beschikken en Michiel heeft dat geluk. De doffer van dit koppel is ook de vader van zijn drie snelste duiven op 

Bergerac 2016, allen duivinnen. Zij vlogen vorig jaar bij de eerste 31 van sector 4 en hadden hierbij twee TT noteringen.  

De doffer is een zoon van Zanzibar en komt van de comb. Rekker/Westra, daarachter zitten meerdere topduiven. De 

moeder van het ouderkoppel komt via een bonnetje van Jesse Hiemstra en zij is weer een dochter van de Nachtvlinder  

(4e NPO sector 4 Limoges). Uit bovenstaande blijkt maar weer, de goeden komen uit de goeden, je pakt ze niet zomaar 

van de kerktoren daar moet meer voor gebeuren. In 2018 wil Michiel starten met zo’n 15 á 20 vliegkoppels en voor de 

kweek 10 koppeltjes. Hij heeft nog geen vast systeem qua bijproducten en wisselt nog wel eens af. Al zoekende komt 

men tot een vast systeem waar men in gelooft. Gelukkig maakt Cahors het matige seizoen weer wat goed en is er 

voldoende enthousiasme om weer een jaartje verder te gaan en daar zijn wij blij mee, want jonge duivenliefhebbers 

hebben wij hard nodig in de duivensport.        Klaas Mulder 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ultsje Jellema uit Steggerda   1e Cahors   Noordelijke Unie Zone 3 

Ja, u leest het goed dit is de vader van Jelle Jellema, ooit speelden ze samen, maar na de verhuizing van Jelle naar 

Nijverdal bleef Ultsje op het oude hok spelen met de duiven. Jelle had alle mogelijkheden om uit de oude stam duiven te 

gebruiken voor zijn nieuwe hok. Dat de kwaliteit nog steeds hoog is in Steggerda bewijzen wel de uitslagen en iedereen 

heeft een eigen aanpak om zijn duiven voor te bereiden op de wedvluchten.  

 

Bij Ultsje gaan de jonge duiven om 07.15 los en rond 08.00 krijgen de oude duiven 

de vrijheid. Rond 09.00 wordt alles weer binnen geroepen en krijgen ze hun 

verzorging. Met de duiven wordt niet gelapt en laat in de avond nog trainen is er 

niet bij, iets waar Jelle juist wel veel waarde aan hecht. De winnende jaarling 

duivin is gekweekt door Jelle en ze is een volle zuster van zijn  2e Perpignan ZLU 

(international/nationaal) van deze week. Tevens vloog ook een broer van haar de 8e 

Cahors in het Nic Noorwolde. Gelukkig heeft Jelle het ouderpaar nog op zijn hok 

zitten en misschien zien wij hier wel de geboorte van een heel bijzonder 

kweekkoppel, de toekomst zal het uitwijzen. Voor Ultsje is duivensport zo 

natuurlijk mogelijk. In de middag wordt er open hok gegeven en mogen de duiven 

alles doen wat bij een duif hoort, vliegen, scharrelen, baden of gewoon een mooie 

duivin het hof maken. Bij de jonge duiven is het van hetzelfde laken een pak. De 

jongen worden niet verduisterd en niet afgericht. Op Heusden-Zolder twee nachten 

mand had Ultsje er 42 ingekorfd en alles terug. Je ziet het hoeft allemaal niet zo 

moeilijk, gezonde goede duiven, daar draait het om. Ook bij de 70 duiven die 

ingezet werden voor de fond ging alles van een leien dakje, alleen St.Vincent werd 

overgeslagen i.v.m. een vakantie. De verzorging van de fondduiven is simpel, ze 

krijgen geen bijproducten, wel worden er mineralen verstrekt en vetvoer slechts 

enkele dagen voor het inkorven. De winnares werd op een klein jong gespeeld en 

had daarvoor ook op Ruffec haar prijs gescoord (62e van 219 duiven Nic Noordwolde). Volgend jaar wordt ze gewoon 

weer gespeeld, maar voordat de duiven worden ingekorfd komt Jelle ze beoordelen op gezondheid en spierspanning. Wat 

het laatste betreft heeft Ultsje een groot vertrouwen in het beoordelen van Jelle over de conditie/spierspanning van de duif 

en daarbij behorend een goede afloop van de wedstrijd. Om u aan te geven welk natuurmens/duivenmelker Ultsje is 

gebruik ik het volgende voorval.  De duivin 991 kwam van Dax thuis, echter haar doffer bleef weg. De duivin pakte haar 

nestje weer op en broedde de eitjes alleen uit. Vervolgens werd ze weer op een groot jong ingekorfd op Bergerac en hier 

vloog ze de 10e Nic Noordwolde. Ze werd daardoor duifkampioen in het Nic Noordwolde. Zonder in te grijpen en alles 

zo natuurlijk mogelijk te houden kunnen duiven ook tot grootse prestaties komen, dit is de manier die Ultsje omarmt en 

toepast bij zijn duiven.  

Klaas Mulder  

 

 

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 01-09-2017 
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