
 

 

 

 

 

 

 

Jarco  de Jong, Ameide     1
e
 Issoudun Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

In Zone 1 én de totaaloverwinning vanuit Issoudun kwam terecht bij Jarco de Jong, met zijn 33 jaar nog een jonge 

liefhebber. Met 16 prijzen van 20 duiven vanuit Châteauroux veertien dagen geleden, waaronder twee prijzen per 

honderdtal en 9 prijzen per tiental, kon hem zeker een favorietenrol worden toebedeeld. 

 

Jarco beoefent de sport op vrij kleine schaal. Hij heeft 17 koppels vliegduiven, 8 kweekkoppels en hij kweekt zo’n 50 

jonge duiven. Daarnaast zitten er nog een paar zomerjongen voor de natour. Aan alle vluchten tot en met de eendaagse 

fond wordt deelgenomen. De nadruk ligt de laatste jaren wel op de eendaagse. Tussen twee dagfondvluchten in wordt 

weleens een vluchtje overgeslagen als hij denkt dat hij daarmee de duiven beter kan voorbereiden op hun volgende 

beproeving op een verre vlucht.  

Jarco had voor Issoudun, 596 kilometer tot Ameide, 22 duiven ingekorfd. Daarvan zijn er 10 terug te vinden op de uitslag 

van zone 1 (45%), waarvan 6 per tiental (27%) en het mooie aantal van 3 per honderdtal (14%). 

 

De winnende duf is een duivin met ringnummer NL14-

1055536. Ze kwam om 15.00.40 als een raket aangevlogen 

en verspeelde geen seconde, dit leidde tot grote opwinding 

bij de vier letters en Jarco zelf die zijn duiven rond 14.30-

15.00 verwachtte. Ze behaalt een snelheid van 1.323 meter 

per minuut. De winnares werd gekweekt uit een duivin van 

Dick van Oort uit Zaltbommel gekoppeld aan een doffer 

van Anne van Meerkerk uit Beets. Het is een zomerjong 

van 2014 en won vorig jaar al een 1e prijs op de midfond. 

Dit jaar won ze reeds drie prijzen in de top-10. 

Het was wel enige tijd spannend of de overwinning in de 

wacht gesleept zou worden, op maandagavond werden de 

laatste klokken gelicht en toen kon de kurk van de fles. 

 

Jarco vertelde mij dat hij op dit moment nog maar weinig 

jongen is verspeeld. Uiteraard vroeg ik naar een verklaring 

en hij meent dat hij dit mede te danken heeft aan drie of 

vier korte leervluchtjes die met zijn club PV De Snelvlucht 

worden georganiseerd. De duiven van hem en zijn 

clubgenoten moeten allemaal dezelfde kant op en hierdoor 

worden op de eerste vluchten risico’s gemeden. Daarnaast 

leren ze al wennen aan de manden in de club en ook 

drinken leren ze sneller als ze daags van tevoren worden 

ingemand. Verliezen met jongen bedreigen onze mooie 

sport. Het werpt zeker vruchten af door met je eigen club 

er alles aan te doen om ze te beperken. 

 

             Falco Ebben 

 

 

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 13-8-2016.  

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

Comb. Lokhorst, Doornspijk     1
e
 Issoudun  Noordelijke Unie Zone 2 

In zone 2 stonden 3.985 duiven in concours. Met een dag uitstel was het verloop zeer redelijk te noemen. De overwinning 

gaat in deze zone naar de Comb. Lokhorst uit Doornspijk. Zij klokken hun NL 14-1617258 genaamd ‘Pirlo’ om 15.57.28 

uur. Op een afstand van ruim 667 km. betekent dit een snelheid van 1.315,587 mpm.  

De Comb. Lokhorst bestaat uit vader Wijnand (55) en zoon Robert (26) Lokhorst. Wijnand kan door ziekte niet meer 

deelnemen aan het arbeidsproces, Robert werkt als zelfstandig metselaar. De laatste jaren wordt er buitengewoon goed 

gepresteerd, met name op de NPO vluchten dagfond en jonge duiven. De basis van het hok Lokhorst is de oude ‘Magic-

lijn’ (vloog o.a. 1e en 4e NPO), aangevuld met duiven van Arie Dijkstra, Henri van den Berg, Comb. Vierhout, Wil en 

Falco Ebben en de meest recente aanwinsten komen van G. & S. Verkerk.  

Wijnand en Robert zaten zondagmiddag al vroeg op post. Ze waren naar aanleiding van de meldingen uit de voorvlucht 

enigszins verrast door de vroege thuiskomst van hun topper ‘Pirlo’.  Robert zag hem als eerste, komend uit de goede hoek 

vanaf de richting Nunspeet. ‘Teletekst moet haalbaar zijn’ flitste het door de hoofden van de beide mannen. Een halfuur 

later was duidelijk dat het zelfs de eerste plaats zou worden in dit 

NPO concours. Een fantastisch resultaat voor vader en zoon 

Lokhorst. 

De winnende duif is een krasdoffer, die op weduwschap wordt 

gespeeld. Vader is NL 12-5215507 ‘Blauwe Henri’, rechtstreeks 

Henri van den Berg, IJsselmuiden. Moeder van ‘Pirlo’ is de NL 

13-1816397 ‘Feline’, rechtstreeks Comb. Vierhout, Nunspeet. 

‘Pirlo’ vloog als jonge duif o.a. al een 21e NPO St. Quentin van 

6.584 duiven. Als jaarling werd hij gegrepen door de havik met 

als resultaat de broekpennen eruit en een gat in de borst. Gelukkig 

herstelde hij goed. Dit jaar beschaamde hij het vertrouwen van 

zijn bazen niet. Zo vloog hij al een aantal knappe prijzen o.a. van 

Nationaal Chateauroux en Blois, waarop hij de 5e NPO won van 

4.863 duiven. Het is een felle duif die graag wil vechten in het 

hok. 

Dit jaar zijn ze één van de vijf testhokken in Nederland van de nieuwe Verkerk voerlijn, die Beyers op de markt wil gaan 

brengen. Het betreft Verkerk Light en Verkerk Sport. Uitgebalanceerde mengelingen bedacht door Gerard & Bas 

Verkerk. Met deze mengelingen worden de duiven opgevoerd volgens het volle bak systeem. Dat betekent hier 15 

minuten eten zoveel ze willen en daarna de tafel afruimen.  

Gerrit van Eikenhorst   

 

 

Mees Strating, Zwartsluis     1
e
 Issoudun Noordelijke Unie Zone 3 

Eigenlijk had Mees Strating (64 jr.) de zondag van Issoudun op een familiedag in Haarlem moeten zijn. Maar ja, zijn 

“Stijn” had 2 weken daarvoor al een 14
e
 NPO Chateauroux gespeeld en hij stond er weer erg mooi op. Met goedvinden 

van zijn familie bleef  Mees dus thuis wachten en dat werd rijkelijk beloond met de 1
e
 prijs in Zone 3 van de NU. “Stijn” 

is voor dagfondbegrippen een wat kleinere duif, maar is wel een duif uit één stuk. Hij werd op dubbel weduwschap 

gespeeld en had de laatste weken een extra, leegstaand broedvak bemachtigd. In 2013 ging Mees naar Jan Hokse in 

Staphorst en kreeg op een bon 2 jongen mee. Uit die twee werden “Stijn” en zijn broer, de “10” geboren.  Helaas gingen 

de ouders verloren op een rampvlucht in 2014. De “10” deed het vorig jaar beter dan “Stijn”, dit jaar is dat omgekeerd. 

 

Mees speelt in principe het hele programma met 16 koppels op 

dubbelweduwschap. Dit jaar werden dat 14 koppels, omdat er in het 

voorjaar al 2 doffers bij huis verloren gingen. Op een enkel 

geelkuurtje en iets tegen de “koppen” na,  houdt Mees het graag zo 

natuurlijk mogelijk. I.p.v. oppepmiddeltjes liever een weekje extra 

rust. Waar mogelijk doet hij aan lijnenteelt en anders is het: goed x 

goed. Deze overwinning komt bij een echte verenigingsman terecht.  



 

 

 

 

 

 

 

Mees is op zijn 17e penningmeester geworden van “Tot Weerziens”, Zwartsluis en is dat tot op de dag van vandaag!!!   

Daarbij is hij ook ringenadministrateur en regelt hij de jaarlijkse bonnenverkoop via internet. De sociale contacten via de 

club vindt hij erg belangrijk. Ook probeert hij liefhebbers met tegenslag vooruit te helpen. Zo gaf hij een clubmaat in 

2015 10 jongen en die vloog intussen al twee eersten in de club met kinderen van de “10”. 

Dagfond vindt Mees toch wel een heel mooi spelletje. In het verleden vloog hij al eens een 2e NPO Blois, Teletekst 

Morlincourt met de jongen en in 2015 nog de 7e NPO Chateauroux. Zijn pensioen nadert zo langzamerhand, maar hij wil 

zijn leven tegen die tijd niet geheel laten beheersen door de duiven. 

Tot slot enkele mooie oneliners van Mees:  

“Ik sta op duiven te wachten, niet op geld.” 

“Winnen hoef je niet te leren, je moet leren verliezen.” 

“Ik ben vaak geholpen met duiven, dus als ík iemand kan helpen, doe ik dat ook.” 

            Arnold Kok 

 

Comb. Mantel, Bergum    1
e
 Issoudun  Noordelijke Unie Zone 4 

De vlucht Issoudun werd in zone 4 gewonnen door de zeer sympathieke combinatie Frits & Wietse Mantel uit het Friese 

Bergum. 

 
Hun winnende duif is de op weduwschap gespeelde jaarling doffer 15-1208645 genaamd Vardy. 

Vardy is voor Wytse vooral een speciale duif waar hij al snel wat in zag. Als jong speelde hij al 6 mooie prijzen. Een 

mooi perfect gebouwde donker kras doffer van het wat kleinere type. Hij had al meer prijzen gespeeld dit jaar maar viel 

nog niet zo op tot hij ineens nu de 1
e
 speelt van zone 4 en ook van sector 4. 

 

Zijn vader is Sir Henry welke afstamt van het stamkoppel van Henry en Wilma van der Linden (de Nederlandse dagfond 

kampioen NU 2015), de moeder Dalida is een inteelt duivin naar de Olympiade van Leo Heremans / Gust Janssen. 

Vardy zat net als de andere hokgenoten vanaf eind februari op weduwschap nadat hij een jong had grootgebracht. Als 

voer is het vooral Matador en Beijers wat de klok slaat en medisch wordt er vooral op eigen gevoel gereageerd met als 

ondersteuning Nanne Wolff als ze het toch niet vertrouwen. 

Wat Frits opviel is dat de week voor Issoudun de doffers echt veel beter begonnen te trainen met uiteindelijk dit mooie 

resultaat tot gevolg. Frits en Wytse van Harte gefeliciteerd! 

           Richard van der Horst 

 

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

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

