Jay Lissenberg, Utrecht

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

St. Vincent 2018 gaat de boeken in als een aparte vlucht waarbij er maar een kleine kopgroep effectief gebruik weet te maken van de
NT, zodat ze een veel hogere gemiddelde snelheid behaalde dan de rest.
Nadat de eerste meldingen binnen kwamen zag je grote verschillen en kwam het concours pas laat goed op gang. De winnaar van deze
prachtige klassieker, Jay Lissenberg, werkt bij de gemeente Nieuwegein als boomverzorger en beleeft samen met zijn vader Johan de
duivensport. Zijn vader verzorgde in het verleden ’s morgens de duiven en Jay deed dat ’s avonds zodat hij er dan meer tijd aan kon
besteden.
Tegenwoordig doet Jay de gehele verzorging
want met twee kapiteins op een schip is het
soms moeilijk koers houden. Zondagmorgen
was hij om half vijf opgestaan om naar de
hokken te gaan. Deze zijn gehuisvest op een
landje wat ongeveer 10 minuten rijden is van
zijn huis. Daar aangekomen werd er eerst een
bakkie gedronken met zijn maat Dennis die
even op visite kwam.
Toen het wat ging motregenen dook hij de
hokken in om die te krabben voordat de
duiven thuis zouden komen. Op het moment
dat hij met de drinkpan naar buiten loopt, om
die te reinigen, komen er twee duiven
aangevlogen en een daarvan is 16-1354329.
Ze is gekweekt door zijn duivenmaat Dennis
van der Meer uit twee duiven van Nico
Volkers. Dennis won vorig jaar de 1e in het
totale NU concours op Dax ook al met een
90% duif van deze grootmeester uit Bergen.
Nadat ze op het hok was gevallen had ze
totaal geen haast om naar haar eitjes te gaan.
Door de motregen was er water op de
golfplaatjes van de ren blijven staan en daar
ging ze eerst uitgebreid van drinken.
Blijf dan maar eens rustig als je weet dat er nog geen duif in de weide omtrek is gemeld. Na de nodige minuten loopt ze dan eindelijk
toch over de antenne en geeft de klok 06.32 uur aan. Ondanks het verspelen van kostbare tijd nog steeds de vroegste duif van heel
Noord Nederland en tevens de 4e nationaal tegen 12.440 duiven.
Na het winnen van Cahors in 2016 kan Jay weer een prachtige overwinning bijschrijven op zijn palmares.
Soms zie je een overwinning aankomen maar dit seizoen wilde het bij Jay nog niet lekker lopen in de voorbereiding. Na een aantal
slecht verlopen vluchten werd besloten de ploeg voor de eerste middaglossing Perigueux te minimaliseren en pas echt te starten op de
klassieker St. Vincent. Daar werden er 11 stuks op ingekorfd en daarvan waren er om 16.00 uur bij het klok afslaan 10 thuis en
stonden er uiteindelijk 7 op de NU uitslag en 8 in het nationale concours. Dan kun je stellen dat de duiven goed in orde zijn.
Nu maar hopen dat deze vorm de rest van het seizoen ook nog voor de nodige resultaten gaat zorgen. Er komen nog veel mooie
vluchten aan en Jay is fanatiek genoeg om daar ook weer op te gaan vlammen. Hij blijft er wel nuchter onder want ook hij weet maar
al te goed dat elke vlucht weer heel anders kan verlopen. Ik wens je heel veel succes op de mooie marathonvluchten die nog komen
gaan. Vergeet door alle gekte rond het winnen van een klassieker in de duivensport niet volop te genieten van deze machtig mooie
overwinning. Deze pakken ze je niet meer af.

Marcel van Stralen

De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Dit dient binnen een maand te
gebeuren in Elshout bij GPS op donderdagochtend tussen 9-11 uur (van tevoren bellen).
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 15-07-2018

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

Eppe Mulder, Zwolle

1e St. Vincent

Dirk Adema, Sneek

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 2
Op 82-jarige leeftijd het absolute hoogtepunt in je carrière als duivensporter
behalen - het overkwam Eppe Mulder uit Zwolle. Zijn NL14-1512646
zegevierde in Zone 2 van de Noordelijke Unie van 984 duiven en beloont
daarmee het vertrouwen dat in hem werd gesteld. Na successen op het
programmaspel - van vitesse tot fond - besloot Eppe Mulder enkele jaren
geleden zijn nadagen in de duivensport het vizier alleen nog maar op de grote
fond te richten. ‘Een machtige discipline’ aldus Eppe, die met zo’n 60 duiven
in de winter en een jonge duiven bestand van 30 op de grote fond altijd maar
beperkte aantallen inkorft. ‘Als je alle vluchten mee wilt doen, moet je wel’,
zegt hij. En ambitieus is Eppe ondanks zijn leeftijd nog zeer! ‘Ik wil graag bij
de duifkampioenen in de Fondclub zitten en hoop altijd op een uitschieter …
de winnende 646 maakte op 16 juni om 7.41 uur die ambitie in één klap waar.
De 646 is een donkere doffer, gespeeld op weduwschap, die wel zijn prijsjes al won … maar zich nog niet
steenvroeg wist te klasseren. ‘Toch zag ik wat in die doffer’ aldus Eppe. Zijn moeder is een fantastische 10 jaar
oude duivin, uit de lijn van De Lamme (Van De Wegen) speciaal voor Eppe gefokt door Bert Bos uit
Zwartsluis. Vader combineert de bloedlijnen van o.a. Nellie (1e Int. Barcelona 2009 Van Houten) en de
fameuze De Dure (Overwater) via De Wijs & Zn. De voorbereiding van de 464 op Koninginnevlucht St.
Vincent? Twee vitessevluchten en een paar keer zelf naar Deventer gebracht. ‘Ik zal ze toch zeker niet over de
kling jagen’ aldus de St. Vincent winnaar … en de winnaar heeft altijd gelijk.
Albert Roording
Noordelijke Unie Zone 3
“Sint Vincent is wel mijn vlucht,” antwoordt de 48-jarige Dirk Adema, als hem gevraagd wordt wat vooraf zijn
verwachtingen waren. “Ik heb er de duiven wel voor. De laatste 4 jaar vloog ik o.a. al 2e Nat. Cahors en 5e Nat.
Cahors.” Dirk zat die ochtend binnen achter zijn laptop en zag dat er in heel Nederland nog maar 4 meldingen
waren. De duiven konden dus nog wel even op zich laten wachten.
Toen hij naar buiten stapte zat ie daar: de driejarige nestdoffer Sempai had
blijkbaar veel drang gehad naar zijn jong van 7 dagen. Hij had tot nu toe nog
niet gemist op de middaglossingen en was ook al eens de 1e en de 3e op het
hok. Het kopvliegen heeft hij niet van een vreemde want zijn grootmoeder
“Sarah” won die 2e Nat. Cahors. Zij is een dochter van ”Sensei”, de
stamvader van het hok Adema. Al 6 kinderen daaruit vlogen teletekst. In de
stamboom treffen we vooral de namen Peiren, Saarloos en Aarden aan.
Zo heeft Dirk een ingeteelde stam gecreëerd, waar hij erg succesvol mee is.
Hij heeft wel geprobeerd nieuwe duiven in te kruisen, maar “die vielen bijna
allemaal door de mand.” Over medische begeleiding maakte Dirk zich
jarenlang niet druk. Hij kuurde bijvoorbeeld nooit tegen het geel. Toch
deden zijn duiven het goed op de middaglossingen. Af en toe kwam hij bij
Nanne Wolff; zo ook vorig jaar met een duif die niet in orde was. Elke keer
als hij daar was werd er toch een geelbesmetting geconstateerd. “Ik snap niet
dat jouw duiven dan toch zo goed presteren,” zei Nanne toen. Daarom is Dirk dit jaar eens gaan kuren tegen het
geel op advies van Nanne. Dat leverde op Limoges ook succes op: met een 13e plek miste hij net teletekst.
Maar op Sint Vincent – al van oudsher de koninginnevlucht genoemd - mocht Dirk dan eindelijk de hoogste
trede van het erepodium bestijgen, ook in Sector 4. Een voorlopig hoogtepunt voor een op en top duivenliefhebber, die al van kinds af aan tussen de duiven van zijn vader opgroeide. Het is hem van harte gegund.
Arnold Kok

Auke Heidstra,Rottevalle

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 4

Voor de winnaar van zone 4 in de Noordelijke Unie hoef ik persoonlijk niet ver te rijden. De weg naar Rottevalle is door
mij al meerdere keren op de navigatie aangegeven de laatste jaren. Dit is natuurlijk niet zomaar het geval geweest. Op
bezoek bij de winnaar Auke Heidstra en zijn vrouw Hylkje is op bezoek gaan bij een echte winnaar.
Een hok waar met weinig duiven met enorm succes al jaren deel wordt genomen aan
de overnachtvluchten. Auke won in zone 4 in 2014 met Dopke, in 2015 met Aster en
nu in 2018 wederom de hoofdprijs op St. Vincent. In de winter verblijven er bij
Auke slechts 32 vliegduiven en een aantal kwekers. De lijnen op het hok Heidstra
hebben als basis de duiven van vader Klaas Heidstra, die overigens de beste doffer
WHZB 1985 had. Later zijn deze duiven gekruist met Jellema duiven, vervolgens
zijn daar de lijnen van Noel Peiren, Jan Theelen en Vertelman bijgekomen.
Auke voert als basismengeling premium fond van Matador met een sportmengeling
van Van Tilburg. De laatste dagen voegt hij hier een vette mengeling van Beyers bij
en ook worden er regelmatig pinda’s verstrekt. De duiven worden hier zoveel
mogelijk gespeeld en zo heeft de winnares van St.Vincent zelfs het weekend voor
inkorving nog een vlucht van 250 kilometer gehad. Het credo is hier “Speel de
duiven, als ze gezond zijn kunnen ze het aan”. Zo speelt Auke zijn duiven vaak
zowel op de openingsvlucht Limoges en tevens op St.Vincent. Hier heeft hij al veel succes mee gehad gezien de
overwinningen op St.Vincent afgelopen jaren met als kroon op het werk de snelste van sector 3+4 in 2015 met Aster.
De medische begeleiding is hier niet iets wat genegeerd wordt, maar Auke probeert zo weinig als mogelijk te geven. De
verplichte entingen worden gedaan en twee weken voor de vluchten worden de duiven gedruppeld tegen luizen en tevens
wordt er een wormpil en een geelpil verstrekt. Na de derde meerdaagse fondvlucht wordt dit herhaald.
St. Vincent leek voor het eerst in jaren een niet al te moeilijke vlucht te worden gezien de vroege duiven die in Nederland
vielen en zelfs al om 07.45 uur viel er dichtbij in Sneek een duif. Het bleek een aantal uitschieters te zijn en toen Auke en
Hylkje om 09.00 uur buiten zijn gaan zitten bemerkten ze al snel dat er geen duiven bijvielen. Toen om 11.40 uur hun
duivinnetje aan kwam zetten was de ontlading enorm en wisten ze dat ze een vroege hadden. In Rottevalle wordt
gesproken over de mooiste vlucht van het jaar en hoe mooi is het dan dat je kan pieken op zo’n vlucht. Auke heeft het
bewezen door voor de derde keer in vijf jaar tijd de eerste plaats in te nemen. Proficiat met deze 5-jarige topper! Het blijkt
maar weer dat de goeden uit de goeden komen aangezien een van de ouders de beste duif was in 2013 in sector 4. Ik wens
Auke en Hylkje nog veel succes de komende vluchten, maar dit resultaat is maar vast binnen.
Klaas Buwalda
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