
 

 

 

 

 

R.C. Bakker, Veenendaal  1e Issoudun    Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

Zoon Ruud en vader Dolf Bakker uit Veenendaal deden op Issoudun waar ze goed in zijn: een stuntuitslag neerzetten!  

Tegen 3.109 duiven in zone 1 werd het 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 34, 39, 42, 46 enzovoorts. Van de 48 gezette duiven vlogen 

er 34 prijs waarvan maar liefst 22 per tiental. Tevens hadden ze de snelste Issoudun vlieger in heel de Noordelijke-Unie 

tegen 6.517 duiven. 

 

De duiven waar de combinatie mee vliegt zijn 

bijna uitsluitend afkomstig van Gerard 

Koopman. Daarnaast zijn twee kinderen van 

‘Di Caprio’ (Heremans/Van Dijck) en hun vale 

doffer ‘Valitas’ (vier keer bij de eerste 10 

NPO) erg belangrijk in de stamopbouw. 

 

De winnaar is een doffer genaamd ‘Cayman’. 

Hij draagt ringnummer NL16-1357439 en is 

geboren uit twee vliegers welke beiden werden 

gekweekt uit twee rechtstreekse Koopman-

duiven. In zijn stamboom zien we ‘Jorn,’ 

‘Mabilis’, ‘Deng Lin’s Favorite’, ‘New Hope’, 

‘Mr BP, ‘Perfect Dream’ enzovoorts. Allen 

gekende namen op het hok van Gerard 

Koopman. 

 

‘Cayman’ was bepaald niet aan zijn proefstuk 

toe. Deze jaarling won eerder dit jaar al 26e 

NPO Châteauroux 3.544 duiven en 35e NPO 

Bourges 4.118 duiven. Dus 3 x 1:100 op drie 

dagfondvluchten in 2017, zo heel veel 

jaarlingen zullen er niet zijn die dat hem 

nadoen. 

 

Net als zijn hokgenoten werd ‘Cayman’ in 

2017 gespeeld op totaal weduwschap. 

Gekoppeld in januari bracht hij twee jongen 

groot en toen kon het weduwschap beginnen. Verder zat hij het hele jaar gescheiden, dus ook geen nestje voor de natour 

of na het seizoen. De duiven van Bakker gaan wekelijks de mand in, hooguit de doffers worden na een minder goed 

verlopen vlucht eens een weekje binnengehouden. De duivinnen zeker niet. Toevallig hadden ze voor Issoudun allemaal 

een weekje rust. Noodgedwongen echter, er stond geen vlucht op het programma.  

 

Het voer komt, hoe kan het ook anders, van Beijers … de Koopman-mengeling staat op het menu.  Medisch wordt 

ingegrepen wanneer de combinatie dat nodig acht en vaak wordt Jan van Wanrooij (Belgica-De Weerd) dan geraadpleegd 

voor advies. 

 

Het seizoen 2017 werd door de combinatie Bakker waardig afgesloten. Het zal zeker niet het laatste wapenfeit van deze 

spraakmakende combinatie zijn. 

            Falco Ebben 

 

 

 

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 01-09-2017 

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/


 

 

 

 

 

 

Comb. Verbree, Putten    1e Issoudun    Noordelijke Unie Zone 2 

De Comb. Verbree, bestaande uit vader Co en zoon Piet Verbree, zetten ook in 2017 een bijzonder sterk seizoen neer.    

Al decennia lang behoren deze mannen tot de beste spelers van ons land.  

Ze wonnen zo’n beetje alles wat er ook maar te winnen was op de reguliere 

programmavluchten. En die zegetocht blijft maar door gaan. Ook in 2017 

speelden ze zich wekelijks in het snuitje van de uitslag of dat nu op vitesse, 

midfond of dagfond was. In de Noordelijke Unie ging het op de dagfond ook 

crescendo met in de voorlopige eindstanden 1e Kampioen Onaangewezen 

Eendaagse Fond en 1e Asduif Eendaagse Fond. De afsluitende vlucht van het 

eendaagse seizoen vanaf Issoudun was kennelijk een kolfje naar de hand van de 

Verbree duiven. In zone 2 tegen 1.726 duiven plaatsen ze zich resp. als 1e, 13e, 

24e , 41e, 43e, 52e enz. met 10 prijzen van 20 gezette duiven. De winnende 

duif is de NL 15-1409143, een blauwe duivin die luistert naar de naam ‘Ayana’. Een echte topduivin die dit jaar n.a.w. 1e 

Asduif Eendaagse Fond van de NU gaat worden met 5e Bourges van 6639 d. – 14e Chateauroux van 4453 d. en 1e 

Issoudun van 3760 duiven. Verder vloog ze al een 35e Duffel van 7366 d. en 6e St. Kathelijne Waver van 242 duiven. 

Vader van ‘Ayana’ is NL 06-1828904 ‘Salino’ een topvlieger en later topvererver op het hok Verbree. Hij is een zoon van 

‘Crespo’ x ‘Cora’. Moeder van ‘Ayana’ is de BE 13-6084991 ‘Quicky’ afkomstig van het hok Verhestraeten uit België. 

Zij is een dochter van ‘Quicksilver’ 1e Nat. Gueret Zone B2 en halfbroer 1e Nationaal Chateauroux x BE 09-380 een 

rechtstreekse Dirk van de Bulck en kleindochter fameuze Olympiade 03 van Leo Heremans en Gust Jansen. Over het 

spelen op de dagfond zegt Co Verbree het volgende:      

‘Ons systeem is eigenlijk erg eenvoudig, we proberen altijd de week voor de dagfond vlucht de duiven gewoon een vlucht 

te geven. We hebben slechte ervaringen met ingehouden duiven. De woensdag voor de vlucht worden ze gelapt op 50 km. 

Ze komen op elkaar thuis en na een uur worden ze weer gescheiden. De dag van het inkorven pakken we ze gewoon uit 

het hok en gaan zo de mand in. Ook proberen we ze de dag van het inkorven zoveel mogelijk voer erin te krijgen door ze 

vier keer daags met kleine beetjes te voeren met als laatste snoepvoer’. 

 

Gerrit van Eikenhorst  

 

 

 

Klaas Talen, Meppel   1e Issoudun    Noordelijke Unie Zone 3 

Voor de glorieuze winnaar van Issoudun Zone 3 moesten we dit keer naar Meppel en wel naar Klaas Talen. Klaas is echt 
een voorstander van grote (liefst Nationale) lossingen, dat zijn duiven hier zeer goed mee overweg kunnen heeft Klaas 
in het verleden al meerdere malen bewezen (o.a. 10e Nat. Le Mans 99.000 d. in 2005).  

 

Dat Klaas in Meppel de eerste plek pakt is natuurlijk bijzonder knap gezien de 
Westelijke wind, moet dus een crack van een duif zijn; de 15-660, welke meteen zijn 
eerst getekende was, Op Chateauroux won deze crack namelijk al de 12e NPO Afd. 10 
tegen 2.943 d. 
De vader van deze weduwnaar (welke op dubbel weduwschap wordt gespeeld) is 
afkomstig van de comb. Vloedbeld – Meppel (broer 10e Nat. Le Mans 2005), de moeder 
van de 660 is rechtsreeks Dirk van den Bulck uit Grobbendonk (uit zoon Goede Rode x 
kleindochter Blauwe Leo), 50% sprintbloed dus! Klaas had er 9 ingekorfd en kreeg ze 
fantastisch, tegen 1.260 d. was het 1, 16, 22 met 8/9 prijs. 

Trainen gebeurt hier 1x per dag voor ruim een uur en qua voeding is gekozen voor De 
Bolton mengelingen van Van Tilburg worden gebruikt. De vliegduiven krijgen de Start, 
Weduwschap en Energy. De dagfond duiven als extra wat pinda’s en de energie mix MC 

van Wielink. Medicijn gebruik wordt zoveel mogelijk beperkt, tijdens het vliegseizoen 1x een geelcapsule en 1x gekuurd 
tegen de koppen. Klaas gelooft niet meer in het wekelijks ontsmetten van de duiven na thuiskomst. 

Klaas, namens de NU gefeliciteerd met de prachtige overwinning en we hebben zo het gevoel dat het hier niet bij 
blijft!… 

           Mark van der Berg 



 

 

 

 

 

 

 

 

H. & A. Uiterwijk, Schoonoord 1e Issoudun    Noordelijke Unie Zone 4 

De winnende duif in zone 4 van Issoudun, de laatste krachtmeting van dit seizoen op de eendaagse fond vinden we in het 

Drentse Schoonoord bij de vader en zoon combinatie H. & A. Uiterwijk. Met 14 duiven mee zetten ze een uitstekende 

uitslag neer. Acht prijzen, waarvan vier kopprijzen op de plaatsen 1, 3, 4, en 10 en dat tegen 509 duiven. Vader Henk (75) 

en zoon Alex (50) zijn lid van de plaatselijke trots P.V. ‘De Uiver’.  

Ze zitten beiden al decennia lang in de duivensport. Eerst waren ze actief als programmaspelers maar toen in 1999 een 1e 

NPO van Etampes werd gewonnen ging 

de focus de jaren daarna steeds meer 

richting midfond en met name dagfond. 

Op deze laatste discipline werden de 

laatste jaren een aantal teletekstplaatsen 

gescoord. Zij spelen met 24 

vliegkoppels totaalweduwschap, 

waarbij alle duiven zoveel mogelijk 

wekelijks mee gaan. De praktijk leert 

hier dat een week rust vaak averechts 

werkt. De basis van de huidige kolonie 

zijn duiven van Kees Bosua (vanaf 

2000) en duiven van de Gebr. Mink, 

Nieuw Amsterdam. Van deze laatste 

renderen met name duiven van Jos 

Vercammen (B) en Koen Minderhoud. 

De laatste versterkingen komen van 

Ulrich Lemmens uit Balen (B). Op 

Issoudun werden alleen duivinnen gespeeld. Vooral op de dagfond zijn het de duivinnen die het mooie weer maken hier 

in Schoonoord. De winnende duif van Issoudun is de NL 16-1087469, een lichtkras duivin die als 3e getekende de mand 

in ging. Haar vader is een Jos Vercammen duif via de Gebr. Mink, Nieuw Amsterdam. De moeder is een zuivere Koen 

Minderhoud ook alweer via diezelfde Gebr. Mink. ‘De 469’ is een goede duivin, vooral op de dagfond. Zij vloog ook al 

een vroege prijs van Gien en ook een 1e van Duffel in de club. De duiven van Henk en Alex trainen één keer per dag. De 

doffers trainen vrij, de duivinnen verplicht met de vlag. Dit voor de duur van anderhalf tot twee uur. De voeding van de 

duiven komt van Beyers. Beyers Galaxy Sport Light als basis, later in de week komt daar Beyers Sport Energy bij. De 

duiven worden regelmatig gecontroleerd door dokter Marien (B). De laatste jaren is nergens meer voor behandeld. 

Hierdoor hebben de duiven naar de mening van vader en zoon Uiterwijk een goede natuurlijke weerstand opgebouwd. 

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. 

 

 

 


