
 

 

 

 

 

 

 

C.J.R. de Jong, Leerdam     1
e
 Bergerac Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

Cor de Jong uit Leerdam gaat op herhaling met deze totale overwinning op Bergarac. Ook in 2013 was het een duif van 

de bijna 80 jarige Cor die de eerste prijs vloog van het totale Bergerac concours. Ook toen werd die heel vroeg in de 

morgen geconstateerd om 6.01 uur. De duiven van Cor weten trouwens vaker in het donker hun hok te vinden. Vorig jaar 

op Cahors werd er om 5.56 uur een duif geklokt en dat was toen goed voor een 2
e
 prijs in Zone 1 van de NU. Dat er op 

deze editie in de vroege morgen duiven zouden vallen, had Cor echter niet verwacht. De verbazing was dan ook groot 

toen zijn hulp bij de verzorging, Kees van Ingen, bij de hokken kwam en twee duiven in het schemerdonker op het dak 

zag zitten. Alles moest nog in gereedheid worden gebracht en het duurde nog even voordat er één naar beneden wilde 

komen. De 14-1057143, een donkere witpen doffer die vlak voor zijn vertrek een jong van 5 dagen ondergeschoven had 

gekregen, werd geconstateerd om 5.44 uur. De andere nachtvlieger had een half uur meer tijd nodig om over de antenne te 

lopen en wordt geconstateerd op 6.15 uur. In Zone 1 is dat nog goed voor prijs 4 en met 7 duiven bij de eerste 70 

aankomsten drukt Cor een behoorlijke stempel op deze wedstrijd.  

Cor had deze vlucht maar liefst 91 

duiven aan de start gebracht en dat is 

veel meer dan dat hij er normaal speelt. 

De reden van dit grote aantal is dat dit zo 

maar eens de laatste marathonvlucht van 

Cor geweest zou kunnen zijn.  

Ook vorig jaar op Bergerac werd er met 

die gedachte gespeeld. Op die vlucht 

ging ook bijna alles mee en vloog hij de 

10
e
 prijs in Zone 1 van de NU (4 bij de 

eerste 100). Omdat 2015 zeer succesvol 

was met een 1
e
 Cahors, 1

e
 Aurillac en 6

e
 

Bergerac in afdeling 7 werd er nog een 

jaar aan vastgeknoopt. Ook dit jaar ging 

het goed met al een top tien plaats op 

Périgueux en Orange.  

 

          - hulp Kees van Ingen, winnaar Cor de Jong en adviseur Eric Aldus -  

De jaren gaan echter tellen voor Cor en zijn hulp en ze willen alleen maar voor het allerhoogste gaan in onze sport.  

Die weg zijn ze ingeslagen nadat Cor als slager de messen in de wilgen had gehangen en dus meer tijd aan de duiven kon 

besteden. Het beste van het beste was niet goed genoeg. Bij de top van Nederland werden duiven en adviezen gehaald.  

Zo ook bij de leveranciers van de ouders van de winnaar. Die ouders komen van Eric Aldus en de comb. Verweij - de 

Haan. De eerste is ook degene die Cor regelmatig van adviezen voorziet en voor het inkorven van Bergerac hadden ze 

samen de duiven uitgezocht die mee konden.  

Cor speelt de duiven op nest en naar de marathonvluchten toe wordt er gevoerd met een mengeling van 3 soorten 

energierijk voer. Voor de vluchten worden er geen medicijnen gegeven maar na thuiskomst gaan alle duiven een nacht in 

quarantaine. Ze worden dan in een TT kooitje apart gezet en krijgen een geelpil toegediend. Cor wil er zeker van zijn dat 

ze schoon zijn als ze weer tussen de andere duiven komen. Nu waren er op deze vlucht niet veel duiven meer op het hok 

want bijna het hele hokbestand was mee om de bovengenoemde reden. Geeft deze prachtige overwinning Cor weer het 

zetje om er nog een jaar aan vast te knopen of valt het doek definitief voor deze succesvolle liefhebber?  

            Marcel van Stralen 
 

De totaalwinnaar mag zijn duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. 

U kunt zelf met hem contact opnemen. 
 

Reclames op deze uitslag kunt u indienen bij Richard van der Horst via mail rvanderhorstmobil@gmail.com  

   voor 26-8-2016.  

 

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

mailto:rvanderhorstmobil@gmail.com
http://www.noordelijke-unie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Gerrit van Vilsteren, Zwolle     1
e
 Bergerac Noordelijke Unie Zone 2 

De overwinning op Bergerac in zone 2 ( 3
e
 NU Totaal) gaat naar de NL 14-1511493 van de 64 jarige Gerrit van Vilsteren 

uit Zwolle. ‘De 493’ werd ingemand op 10-12 dagen broeden en stond als 16
e
 getekende. In totaal klokte Gerrit 12 van 

zijn 20 ingekorfde duiven in de prijzen, waarvan maar liefst drie bij de eerste 11 van zone 2!!  

 

Gerrit was zaterdagochtend al vroeg uit de veren en in de vroege ochtenduren maakte 

hij zijn hokken schoon. Even na zevenen zag hij een duif op de klep zitten, de 493 

dus. Het is een schitterende duivin, waarvan de nestligger in 2015 al furore maakte 

met een 7
e
 Nationaal Cahors.  Haar vader is de NL 05-1991155, ras van 

Wanroy/Eijerkamp. Hij vloog o.a. 12
e
 Nat. Limoges 13.239 d. en 168

e
 Nat. Bergerac 

van 13.051 d. Zijn vader vloog op zijn beurt 12 prijzen op de overnacht met o.a. een 

18
e
 Nat. St. Vincent van 9.185 d. en een 57

e
 Nat. Mont de Marsan. De moeder is een 

rechtstreekse Eijerkamp, dochter van ‘Zoon Black Breeder’ x ‘Dochter Black Giant’. 

Moeder van ‘de 493’ is de NL 09-1703307, een rechtstreekse Arjan Beens, 

aangeschaft via GPS. Zij komt uit een ingeteelde zoon van ‘Sarina’ Gebr. Hagens (1
e
 

Int.nat. Barcelona) x ‘Barcelona Girl’ dochter 1
e
 Nat. Barcelona 1998. 

Gerrit van Vilsteren zit al 50 jaar in de duivensport. Zijn eerste duifjes kreeg hij in 

1966 van oom Dirk van Gelder. Vanaf 1983 is hij zich gaan toeleggen op de fond, 

eerst ook dagfond later alleen middaglossing. Tot 2007 speelde hij totaal 

weduwschap. Dat gaf teveel werk, waarna hij op advies van Arjan Beens overstapte op diens systeem van nestspel. 

Inmiddels heeft Gerrit zo zijn eigen systeem: koppelen half maart – 5 dagen broeden alles weg – oude duiven 

weduwschap tot 3 weken voor St. Vincent dan koppelen – jaarlingen weduwschap tot 3 weken voor Périgueux dan 

koppelen. Op die manier worden de duiven bij hun eerste fondopdracht op 10-12 dagen broeden gespeeld. De cyclus 

wordt zoveel mogelijk intact gehouden. Er wordt ruim gevoerd, Havens Supersport. Daarnaast meerdere keren per dag 

een mengsel van piksteen – bak allerhande – P40 – grit- roodsteen – vetrijk voer – eivoer en snoepzaad. De duiven zijn er 

werkelijk verzot op. De basisduiven komen hier van: Hans en Evert-Jan Eijerkamp (lijn Black Giant) – Tiest van 

Turnhout ( Cor de Heijde) – Ton Bollebakker – Arjan Beens en een vleugje Piet Heikamp. 

 

Gerrit van Eikenhorst 

 

 

Hans Ekkel, Westerhaar      1
e
 Bergerac Noordelijke Unie Zone 3 

Het was de 4 jarige nestduivin “Eline” welke Hans (48jr) en zijn vrouw Alie zaterdag morgen blij maakte rond de klok 

van half negen. En dat was een meer dan mooie afsluiter voor de melker en zijn vrouw, want het seizoen 2016 was er ook 

in Westerhaar eentje met pieken en dalen. 

 

Na de nodige malheur met de duiven, vooral pech in het voorseizoen, brak Hans 

zelf vlak voor Bergerac ook nog zijn enkel. Ik hoop dat deze mooie overwinning 

de pijn draaglijk heeft gemaakt. 

De winnares “Eline” is in haar geboorte jaar niet gespeeld (laat jong) en pakte als 

jaarling in 2013 het van voren vliegen direct op. In 2014 en 2015 heeft ze al veel 

mooie prijzen gewonnen waaronder o.a. een TT notering op Aurillac. 

Nadat ze dit jaar pas op maandag totaal afgevlogen terug kwam van Albi, maar 

snel herstelde ging ze toch nog mee naar Bergerac. En dat liep goed af, maar had 

zo maar anders kunnen zijn. “Eline” kwam zaterdagmorgen zwaar gewond terug 

van Bergerac, en dan toch nog zo vroeg. Het had zo maar anders kunnen aflopen.   

Ze heeft in haar afstamming de namen van B. de Vries en W. Wessels staan en 

dat zijn toch bekende namen in de fondwereld. Hans en Alie maakten een mooie afsluiter van Bergerac met 12 duiven 

mee en 7 prijzen en de hoofdvogel in zone 3 van de NU.  

Geniet samen van deze mooie overwinning en straks met goede moed richting 2017. 

Arjan Beens 



 

 

 

 

 

 

 

 

R.J. Oldenkamp, Assen     1
e
 Bergerac Noordelijke Unie Zone 4 

De 67 jarige liefhebber Oldenkamp bezit een respectvolle reputatie bij veel fondliefhebbers. Met name zijn legendarische  

doffer van 1998 genaamd de Diesel (nog steeds op het hok) heeft een grote bijdrage hieraan geleverd. Deze doffer won in 

zijn vliegcarrière al schrikbarend veel prijzen op de zware fond, zoals 1
e
, 3

e
 en 79

e
 nationaal Bergerac, 1

e
 asduif Fondclub 

2000. Ook zijn nakomelingen bezitten de vliegklasse van hun vader c.q. grootvader. Dan denk je gauw dan zal de 

winnende duivin van zone 4 Bergerac wel uit die afstamming komen, maar niks is minder waar.  

 

 

De 09-4771421 is een gekregen duif, ontvangen van Jaap Lauwers voor 

geleverde vriendendiensten ( hokverluchting verbeterd). In feite is deze 

duivin van origine ééndaagse fond (soort Elskamp uit Nunspeet), maar de 

heer Oldenkamp wil alleen duiven die de overnachting aan kunnen. 

Geloof het of niet deze duivin is dit jaar 4 keer mee geweest en heeft 4 

keer prijs gewonnen, waaronder een 10
e
 NPO Orange en nu op Bergerac 

een kopprijs 1
e
 NU zone 4. In totaal heeft ze tot nu toe 18 prijzen behaald 

en omdat ze vorig jaar door een havik was aangevallen, werd ze na haar 

tweede overnachtvlucht in 2015 niet meer gespeeld. Voor het seizoen 

2016 was ze geheel hersteld en werd ze weer goed voorbereid op de 

komende fondvluchten. Dat ze uit een goed nest komt bewijst een broer 

van haar. Hij werd 8
e
 bij WHZB eendaagse fond. De heer Oldenkamp 

gaat nu de Diesellijn koppelen aan deze duivin en hier geldt het adagium 

goed x goed levert de beste vliegduiven op. De duiven worden elke dag 

als het weer het toelaat om 06.00 uur in de ochtend losgelaten en om 

18.00 uur weer. De eerste drie kwartier blijven de kleppen gesloten en 

daarna mogen ze gezellig bij elkaar zijn, van gedwongen vliegen is geen 

sprake. De duiven worden op weduwschap gespeeld. Een leuk aspect van 

deze duivin is dat ze eerst een pindaatje wil hebben, voordat ze naar 

binnen loopt.  

 

 

De heer Oldenkamp was nog bezig met alles klaarzetten. Hij verwachtte nog geen duiven echter op dat moment viel om 

07.50 de duivin al op de klep. Deze liefhebber klokt nog met gummi’s, dus de tijd van aankomst en de tijd van 

constateren vallen niet samen, maar ze was ruim voor de tweede snelste duif van zone 4. De 09-421 wordt nooit als eerste 

gezet, dit komt door de slechte ervaringen met haar toen ze wel als eerste werd gezet. Deze liefhebber heeft de duiven op 

roosters zitten, maar de vakken worden iedere dag gekrabd.  

Het gebruik van bijprodukten  kan normaal genoemd worden, grit, roodsteen en pinda’s. Zo zie je maar weer duivensport 

hoeft lang niet altijd ingewikkeld en moeilijk te zijn. Een deugdelijk hok met goede duiven en een liefhebber met feeling 

en liefde voor de duiven blijkt een ideale combinatie te zijn die tot grote prestaties kan leiden in onze mooie sport.  

De liefhebber Oldenkamp snapt niks van het besluit om de duiven op verschillende momenten in Bergerac te lossen, hier 

lag toch een mooie gelegenheid om van Bergerac weer het elan van een vlucht met een nationaal karakter te geven.  

Juist dat soort vluchten geven aanzien aan de duivensport. Een gemiste kans. 

Klaas Mulder  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.noordelijke-unie.nl/

