
 

 

 

 

 

 

 

Arie van der Meer en Znn., Utrecht  1e Dax  Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

Arie, Co en Dennis van der Meer uit Utrecht 

beleven een prachtige dag nadat hun 1e getekende 

hen de 1e nationaal Dax in sector 3 en de 

overwinning in de Noordelijke Unie bezorgt. Het 

was Co die haar als eerste, om 8.50 uur, huizenhoog 

en uit de goede hoek zag vallen. Vader Arie wist 

niet hoe hij het had toen de “221” op de klep viel. 

Wat een belevenis was dat. Daarna was het nog 

even spannend wat de overvlucht zou doen maar 

uiteindelijk bleek er geen enkele duif sneller met 

een hokafstand van boven de 1040 km te zijn. Hun 

winnende nestduivin, 90% soort van Nico Volkers, 

kwam als jaarling in 2015 nog zwaar gewond thuis 

van een oefenvlucht vanaf Quievrain. Hier herstelde 

ze wonderwel van en ze bleek er geen nadelige 

gevolgen aan over te hebben gehouden. Als 2-jarige 

vliegt ze in 2016 drie mooie prijzen in de afdeling 

(22e, 40e en een 51e). Daarbij zit ook een 48e 

nationaal Perigueux sector 3. Vervolgens mag deze 

klasbak dit jaar een 1e nationaal Dax op haar, toch 

al mooie, palmares bij laten schrijven. In het totale 

landelijke concours neemt ze tegen 10.353 duiven 

de 4e plaats in. De 3 duiven die voor de “‘221” 

zitten vlogen in rechte lijn allemaal veel minder 

kilometers om thuis te komen. Ze vloog haar beste 

prestatie tot nu toe op een jong van 8 dagen oud en 

toen ze thuis kwam zag je amper dat ze een grote 

inspanning had geleverd. Haar doffer arriveerde als 

4e (238e prijs in zone 1) van de in totaal 35 duiven 

die ze mee hadden. Hiervan zijn er uiteindelijk 29 

thuis gekomen en dat is een behoorlijk aantal op 

deze zware vlucht.   

De verzorging van de duiven gebeurt ’s morgens door vader Arie omdat Dennis als stratenmaker al vroeg op pad gaat.  

Co kan vanwege zijn longziekte helaas niet in de hokken komen, maar geniet met volle teugen van de aankomsten van de 

duiven. Dennis verzorgt ’s avonds de duiven en is degene die de lijnen uitzet. Het is een mooi stukje teamwerk wat zijn 

vruchten afwerpt. Ook krijgen de duiven een harde leerschool en is er een keiharde selectie. Dat brengt de mannen waar 

ze nu staan in de duivensport.  

De marathonvlucht Dax staat zins lange tijd weer voor het eerst op het landelijke vluchtprogramma. Heel fondminnend 

Nederland keek uit naar deze klassieker maar dat het vervolgens een loodzware vlucht zou worden had niemand van te 

voren verwacht. We moeten terug naar Dax 1999 als we willen gaan vergelijken. Laat het nu net deze zware Dax zijn 

geweest, waarbij de toen vroeg vliegende duiven behoorlijk wat hokken aan stamduiven hebben geholpen. Voor de 

mannen uit Utrecht misschien een extra stimulans om hun topvlieger naar een topkweker te laten promoveren. Voor 

Dennis was dat nog niet zo vanzelfsprekend want hij twijfelt nog wat hij met de “221” gaat doen.  

Dat er in de toekomst nog veel vroege duiven gaan vallen bij deze gedreven combinatie in Utrecht staat voor mij als een 

paal boven water en ik wens ze daar heel veel succes mee. Eerst maar genieten van deze mooie overwinning.  

           Marcel van Stralen 

 

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

 

Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 16-08-2017.  

 

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

mailto:ghkok37@gmail.com
http://www.noordelijke-unie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Leeftink, Nijverdal  1e Dax  Noordelijke Unie Zone 2 

Nijverdal begint een magische klank te krijgen in de nationale fondwereld. Na de 

recente successen van o.a. Jelle Jellema, Jan Becker en Jan Dekkers was het op Dax de 

beurt aan de 60 jarige Henk Leeftink om volop in de schijnwerpers te staan. Henk 

Leeftink had op Dax negen duiven in de strijd en ook op Barcelona was hij met twee 

duiven van de partij. Samen met de letters was hier de opinie dat het hele moeilijke 

vluchten zouden worden.  

Tone zaterdagmorgen om 11.28 uur plotseling de NL 15-1321615, de 4e getekende 

van Dax zich meldde, was de verwarring groot. De duif oogde fit en na de 

automatische melding checkte sportvriend Albert internet. ‘Er is verder nog geen duif, 

je staat bovenaan in de VNCC was de reactie. Uiteindelijk zou ‘de 615’ 1e worden in 

de NU zone 2, 3e Nationaal in Sector 3 en 10e in de nationale totale uitslag. Een 

fantastische prestatie met deze overvlucht! Op Dax speelde Henk vier mooie prijzen, 

maar helaas bleven ook vier duiven achter. Op Barcelona werd zondagmorgen om 

07.56 uur geklokt wat ook een mooie nationale klassering opleverde. Henk, van beroep 

leraar in het voortgezet onderwijs, had als kind al duiven. In 1999 maakte hij een 

herstart, eerst als programmaspeler. Vanaf 2015 legt hij zich helemaal toe op de grote 

fond. En met succes want in 2016 werd hij al 3e Onaangewezen in de VNCC. Hij heeft 

20 vliegkoppels, welke op nest worden gespeeld. De vliegploeg is nog erg jong, 

daarom is enige voorzichtigheid geboden. Zijn duivenbestand komt van verschillende liefhebbers. Bang als hij is er één te 

vergeten noemt Henk liever geen namen. De duiven van Henk trainen iedere avond verplicht ruim een uur. Daarnaast 

brengt Henk zijn duiven regelmatig zelf weg richting Duitsland, meestal op een afstand van 70 tot 80 km. Hij acht dit 

belangrijk, want de westen winden zorgen er vaak voor dat de duiven op de vluchten via Duitsland binnen komen. De 

voeding komt van Mariman, de laatste paar dagen voor de vlucht aangevuld met Energy voer. De winnende duif is 

inmiddels gedoopt met de naam ‘De Jonge Jan’ naar plaatsgenoot Jan Becker. De vader van de Dax winnaar is namelijk 

door Jan geschonken aan Henk. Jan Becker, die vanwege gezondheidsproblemen een moeilijke periode door maakt, was 

heel blij en feliciteerde Henk als één van de eersten met zijn mooie overwinning. Er waren overigens veel felicitaties voor 

Henk, o.a. ook van de VNCC. In het NIC Lochem was er een heuse bloemenhulde voor de blije winnaar. Chapeau. 

 

Gerrit van Eikenhorst 

 

 

 

 
 

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. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

W. Wittebol, Oosterwolde     1e Dax    Noordelijke Unie Zone 3 

Duivensport kan toch heel bijzonder zijn. Normaliter verwacht je niet snel een jaarling op Dax, maar voor de bekende 

familie Wittebol uit Oosterwolde gaat dit niet op. Als de duiven in topconditie zijn worden ze ingekorfd.  

Zo kwam de jaarling 16-4283002 al om 12.57 zich afmelden van Dax. Ongelofelijk 

dat zo’n duifje al in staat is om een afstand van 1165 km in een record tempo af te 

leggen, Chapeau! Zeker als men de zwaarte in oogschouw neemt van deze vlucht. De 

prijzen waren daags na de lossing nog niet verdiend en men moest de volgende 

ochtend doordraaien. Dit zegt wel iets over de omstandigheden waar onze 

gevleugelde vrienden moesten vliegen. Wittebol had in totaal 10 duifjes mee en twee 

spelen bij de eerste 10 van de NU zone 3. De winnende jaarling werd voorbereid via 

de verenigingsvluchten en twee weken voor inkorving gestopt. In die periode worden 

de duiven zelf verder afgericht waarbij ze om de 5 minuten individueel gelost 

worden. Als jonge duif worden de duiven gespeeld op de jonge duivenvluchten + de 

taartvluchten, zodat ze de mand goed kennen. Wel wordt er voortdurend gelet op de 

gezondheid, staat een duif niet aan dan wordt ze niet ingemand. De jaarling doffer 

werd op een zes dagen jong gespeeld en komt uit een sterk presterende lijn. Deze 

doffer is een nazaat uit de 086 x 954 van de familie Wittebol. De 086 speelde een 

eerste op Cahors 2012 tegen 22504 duiven en de 954 stond 3 keer op TT. Jaarlingen 

worden maximaal tweekeer ingekorfd voor een overnachtvlucht, dit is geheel 

afhankelijk van de omstandigheden, dus het is best mogelijk dat de 002 nog een keer 

de baan op gaat. Als bijproduct geeft men een vetmengsel bestaande uit pinda’s x 

schapenvet, snoepzaad.  Een eimengeling en kaas wordt na de vlucht een paar dagen 

gegeven. Voor de familie Wittebol is duivensport familiesport, een pracht hobby waaraan men veel plezier beleeft, echter 

de begeleiding en voorbereiding worden met optimale inspanning uitgevoerd. Je mag gerust zeggen ze zijn daar op een 

positieve manier fanatiek met de duivensport bezig in Oosterwolde en dan zijn zulke resultaten meer dan verdiend. 

Klaas Mulder  

 

Ton van der Walle, Beerta     1e Dax  Noordelijke Unie Zone 4 

Weer een liefhebber uit samenspel DOP aan de top van de Noordelijke Unie, 

ditmaal Ton van der Walle uit Beerta. Al diverse jaren valt hij op door sterk 

spel met per keer een klein aantal ingekorfde duiven. Ditmaal waren er 6 

duiven gezet en in zone 4 werden het 4 prijzen; 1,14, 26 en 39, waarmee hij één 

van de absolute uitblinkers was op deze zware vlucht.  

Op deze oude klassieker die weer opnieuw op het programma staat wist de 

doffer NL13-1557437 de afstand van 1212 km te overbruggen met gemiddeld 

946 mpm. Zijn duivin kwam 2,5 uur later aan en pakte de 14e prijs. Beide 

stammen ze af van Tons nieuwe topkweker afkomstig van Jelle Posthumus. Dit 

was voorheen zijn beste vlieger die nooit miste op de overnacht, zijn zoon pakt 

nu dus -na een aarzelende start als jaarling- ook al twee mooie vroege prijzen 

dit jaar. De moeder is de duivin waarmee Ton in 2010 de 1e nat. Cahors wist te 

winnen. Het lijkt erop dat Ton het sterke spel van eerder weer kan hervatten, al 

is hij zelf vooral blij met elke goede uitslag en maakt hij zich niet de illusie nu 

te weten hoe het moet. 

Hij blijft ook wat nieuwe dingen uitproberen. Anders dan andere jaren is de 

voorbereiding op dit seizoen anders geweest. De hele vliegploeg werd namelijk 

na de gebruikelijke invliegvluchten ingezet op Limoges. Het bleek een goede 

graadmeter om alle duiven op scherp te krijgen voor het seizoen en ze zijn nu in groepjes inzetbaar op alle andere 

vluchten. Tot nu toe betaalt zich deze andere aanpak goed uit, want het seizoen is nu al een stuk beter dan de afgelopen 

paar jaar. Ton blijft het relativeren: “Ik ben ook gewoon een liefhebber met te veel duiven en te weinig goeie”. 

Wiebren van Stralen 

 

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

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

