Robin Bakhuis, Westerhaar

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Ook op de laatste vlucht van het marathonseizoen wordt de overwinning van Zone 3 en het hele concours van de
Noordelijke Unie in het oosten van het werkgebied geklokt. Op Orange was het Hennie Brueker die een geweldige
uitschieter beleefde, nu zijn het Robin, Joey en Gert Bakhuis, Westerhaar, die dat overkomt als winnaars van nationaal
Perigueux op 6 augustus 2018.
De afsluiter van het seizoen was meteen een kraker, de duiven gingen van start na een aantal dagen onder tropische
omstandigheden in de wagens te hebben gewacht op de lossing. Hoge temperaturen en kopwind werden hun
tegenstanders op de terugweg naar huis. Slechts weinig duiven konden dat met een vliegsnelheid van meer dan 800 meter
per minuut overbruggen.
Het lukte de jaarlingduivin NL17-1756157 die de
koppositie wist te verwerven voor Robin Bakhuis
uit Westerhaar, zo lazen we op teletekst.
Ze deed dat op haar eerste graanjong van dit
seizoen. In de praktijk hebben we het over een
driemanschap van Robin, neef Joey en oom Gert
Bakhuis. Ze laten 13.424 duiven achter zich en dat
mag gerust een hoogtepunt genoemd worden in hun
duivenloopbaan. De drie mannen spelen vanaf twee
erven naast elkaar. Wie wel eens door Westerhaar
is gekomen heeft de hokken waarschijnlijk wel zien
staan, in totaal ruim 30 meter hok. Twee hokken
van ongeveer 5 meter zijn bestemd voor de
nestduiven, verder is er nog een hok waarop dubbel
weduwschap wordt gespeeld en tenslotte is er nog
een hok met nestduivinnen.
De Bakhuizen vliegen tegenwoordig vooral met
duiven van AP Overwater, ook hebben ze duiven
van Wim en Mart Derksen uit Almelo.
De duivin maakte deel uit van de jaarlingenploeg
die onderdeel is van de 70-koppige vliegploeg
waarmee ze het seizoen begonnen. Vanaf het begin
zijn ze mee geweest op de vluchten, alleen het
laatste weekend voor een vlucht rijden de bazen
zelf. Voeding van de duiven is afkomstig van Beyers, ze gebruiken in het vliegseizoen Long Distance wat lichter wordt
gemaakt met Zoontjes-mengeling. Dit weekend van Perigueux zullen de mannen niet licht vergeten.
Wiebren 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 1-09-2018

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

Rob van Moorselaar, Wadenoijen 1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 1

De common-rail-diesels van Rob van Moorselaar laten weer van zich spreken dit seizoen. Wat een prachtige uitslagen
zijn er in dit loodzware seizoen gemaakt door zijn ijzersterke stammetje (grotendeels gebaseerd op zijn Superkoppel).
Vielen hem in het verleden al de nodige teletekst vermeldingen en kampioenschappen ten deel, dit jaar deden de duiven er
nog een schepje bovenop. Dat resulteerde in een 2e plaats in het afdelingskampioenschap en dit met prachtige uitslagen
(1e, 3e, 7e en 8e in de afdeling en van de 83 ingekorfde duiven vlogen er maar liefst 45 op de uitslag).
Rob woont prachtig in de Betuwe op een oud boerderijtje. Achter de hooiberg staat 10
meter hok voor de vliegers en 3,5 meter kweekhok. Op deze laatste vlucht van het
seizoen viel alles op zijn plek met deze mooie overwinning. Rob zat zaterdagmorgen
samen met zijn duivenmaat Hennie Wennekes op de duiven te wachten maar gezien de
meldingen op de kortere afstanden en de loodzware vliegomstandigheden verwachten ze
nog geen duif. Om 9.36 uur valt er opeens een doffer op het hok en dat blijkt de 6-471 te
zijn. Deze geweldenaar is met een gemiddelde snelheid van 883 mpm naar huis gekomen
en is daarmee de op één na snelste duif in heel Nederland tegen 13.348 duiven. In zone 1
van de NU zit hij 2 uur los op duif nummer twee van Corné van Oeveren (woont wel 20
km verder). De duiven van Rob en Corné zijn de enige twee in zone 1 die boven de 800
mpm grens zitten en dat zegt genoeg over hoe zwaar het was. Met 6 van de 10 in de prijzen laten de duiven van Rob zien
wat ze het hele jaar al laten zien en dat is dat ze super in orde zijn. Vooral de 6-471 was dit jaar al lekker op dreef want hij
vloog eerder al in de afdeling een 3e op Perigueux en een 89e op Orange. Dan kun je gerust spreken dat je een topper op
het hok hebt. Er zitten dit seizoen meerdere duiven met 3 op 3 en zelfs 2 stuks met 4 op 4 op het hok. Dit in een seizoen
dat ze het niet voor niets kregen. In de aanloop naar deze vlucht toe liep het niet zoals gepland voor de 6-471. Zijn duivin
had een veldvergiftiging opgelopen en was een aantal dagen meer dood dan levend. Door de goede zorgen van Rob kwam
ze er langzaam weer bovenop en een dag voordat de 6-471 de mand in moest kon ze pas weer in haar eigen broedhok
vliegen. Dit was waarschijnlijk wel de motivatie om snel naar huis te komen. De ouders van de winnende duif zijn echte
kweekduiven. De vader komt uit het beste van Albert Poulisse uit Kerkdriel en de moeder is een dochter van het
Superkoppel van Rob. Uit dat koppel (duivin is niet meer) heeft Rob een aantal duivinnen op het kweekhok die allemaal
geweldige duiven voortbrengen. Rob je kunt terugkijken op een geweldig seizoen, geniet ervan en maak je over de
toekomst met de duiven geen zorgen want die kun je, met zulke duiven op het hok, met een gerust hart tegemoetzien.
Marcel van Stralen

Combinatie Rekker – Westra, Berlikum

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 4

Voor combinatie Auke Rekker en Marijke Westra in Berlikum was de laatste marathon vlucht uit Perigueux een om nooit
te vergeten: in zone 4 een en twee en een serie om je vingers bij af te likken. Wat te denken van 6 duiven bij de eerste 20
en 9 van de 10 ingekorfde prijs. Eigenlijk zijn dat er alle 10, aangezien de tiende in de afdeling nog prijs vliegt. Dat is dus
100% prijs!
Een kleine 80 duiven in het concours haalde op zaterdag hun hok en de rest druppelde de
volgende dag binnen. Het verloop in snelheid was dan ook gigantisch: 833 meter van de
eerste duif en amper 500 meter voor de laatste prijsduif. Al met al weer een loodzware
vlucht waarin de duiven het niet cadeau kregen. De twee eerste duiven van Auke en
Marijke kwamen 20 minuten na elkaar binnen en de derde duif in het concours zat daar
maar liefst een uur achter. Hun derde duif, nog altijd op een fraaie 8e plaats kwam 3 uur
later aan. Nog even een paar gegevens: Nationaal waren bijna 4.200 duiven ingekorfd en
de eerste 2 duiven van Auke en Marijke wisten zich te handhaven bij de eerste tien
nationaal, terwijl ze zeker 150 km meer moesten afleggen. Je kunt alleen maar
concluderen: oergezonde en ijzersterke atleten die duiven daarboven in Friesland. Dit
hele loodzware seizoen draait deze combinatie al in kampioensstijl: 1e op Orange zone 4, 8e nationaal Bergerac met Yara,
een jaarling duivin op 16.000 duiven, 1e Limoges NPO (3e zone 4), 2e Sint Vincent zone 4, 2e Dax zone 4 en nu dus
weer goud en zilver op Perigueux. De gouden duif is een duivin met ringnummer 5-1183154, ze is een zus van de
bekende Roos en dochter van Zanzibar, een sublieme kweekdoffer. Zanzibar geeft met verschillende duivinnen
uitstekende duiven. Zilveren duif is een duivin met ringnummer 6-1023556: haar prestaties van dit jaar zijn 2e, 3e, 8e
NPO. Het hok is o.m. opgebouwd met duiven Jan Ernest, Sjaak Buwalda en Jelle Jellema. De hoofdlijnen zijn de Dokus,
Roos en de 447.
Gerard Klunder

PS: Zij eindigen als 1e Onaangewezen, 4e Aangewezen en 3e TOTAAL van de NU. PROFICIAT.

T. Koele & Zn., Wezep

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 2

Het gehele fondseizoen 2018 wordt gekenmerkt door warmte en tegenwind. Ook voor de afsluiter van het seizoen
moesten onze duiven alles geven om weer op hert vertrouwde hok te komen. De organisatie van de wedvlucht verdient
een pluim voor het terugbrengen van de losplaats van Cahors naar Perigueux. Dit scheelt al gauw 70 km en dat kan van
grote invloed zijn op een positief verloop van deze laatste vlucht. Vader Tijmen en zoon Willem hadden er 20 mee en ze
pakten en passant 10 prijzen, rond half negen ‘s avonds hadden ze er 15 terug.
De 4-jarige duivin 1648099 werd als eerst
getekende afgegeven, zij had op Dax al aangegeven
dat ze in topforme was. Op Dax vloog ze 29e van
3238 duiven. Toen de zon weer haar kracht liet
zien aan het einde van de zondagochtend viel de
duivin om 11.39 op haar hok en had daarmee een
snelheid van 854 m/m behaald. Ook de tweede
prijs in zone 2 van de NU ging naar combinatie
Koele & Zoon, maar toen was de klok bijna één
uur verder, om precies te zijn om 12.34 werd de
duif geconstateerd. De 14-099 werd gespeeld op
een zesdaags jong en over het opvoeren kan ik
simpel zijn. Er wordt Koopman All in One
verstrekt met als aanvulling de Variamix van
Gerard Koopman, meer niet. De combinatie had de
fondduiven de programmavluchten laten afwerken
en dan worden ze ingemand voor het grote werk.
Voor jaarlingen geldt een ander regime, zij worden
normaliter maar één keer ingemand voor een overnachtvlucht, soms tweekeer als het gemakkelijk gaat. In 2010 is men
verhuisd en werd er een nieuwe start gemaakt. Er werden duiven aangeschaft van o.a. Arjan Beens, Gerrit van Vilsteren,
Henri Hoeks en Benno Kastelein. Hieruit werd driftig gekweekt en via de mand werden de duiven goed uitgetest. De
combinatie is zeer tevreden met de huidige nieuwe stam duiven en gezien de prestaties lijkt dat mij niet ongegrond. Vader
heeft al 50 jaar duiven en zoonlief speelt zo’n 16 jaar mee. De taakverdeling is als volgt: de dagelijkse verplichte training,
africhting en de weg naar de vereniging wordt door junior gedaan. Senior houdt de dagelijkse verzorging onder zich. Men
heeft een vast systeem en daar wordt strak aan vastgehouden, ook al loopt het iets minder, dan niet het geweer van
schouder verwisselen en vertrouwen houden in je duiven. Op dit moment speelt men met 45 koppels duiven, dat is best
wel een mooie ploeg vliegduiven, maar met een seizoen als in 2018 heb je ook wel wat reserve nodig, anders ben je zo op
het punt aangeland dat je geen verse duiven meer kunt inkorven.
Klaas Mulder

En inmiddels is duidelijk dat Tijmen en Willem Koele als 2e Onaangewezen, 1e Aangewezen en 1e TOTAAL
van de Noordelijke Unie zijn geëindigd. Een topprestatie van deze combinatie. PROFICIAT.
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.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 1-09-2018

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

