André en Jeroen Driessen, Wijchen

1e Albi Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

André was rond 5 uur opgestaan omdat hij net als iedereen het idee had dat het wel eens een snelle vlucht zou kunnen
gaan worden. Op de site van het duivenforum “Het Praathuis” zag hij dat medeforumlid Frank Zwiers uit Breda al heel
vroeg gedraaid had op Dax. De verwachting dat het snel zou gaan leek dus uit te komen. Dat bleek later toch anders uit te
pakken want Albi is voor de meeste duiven nog een hele lastige klus geworden.
Om 07.44 uur hoort André een duif vallen op het zolderhok en als hij naar boven loopt ziet hij zijn nestduivin de
13-1400982. Deze duivin is als laat jong verkregen van Jeroen van Heumen uit Oss.
Ze speelde als jaarling in 2014 meteen al een 9e Nat. Cahors
(nog geen jaar oud !). Dit jaar ging ze samen met haar doffer
ook al naar Perigueux en ze vlogen toen een 674e en een 31e
NPO op deze vlucht. De doffer van dit superkoppel is één van
de beste duiven van het hok (o.a. een 4e en een 6e Nationaal).
Hij stond als 1e getekende en was de 2e duif die werd geklokt
en wint de 14e Nationaal. Samen zorgden ze voor een jong
van een week oud toen ze de mand in gingen.

Het mooie resultaat op deze vlucht wordt jammer genoeg wel overschaduwd door het wegblijven van een aantal hele
goede duiven van vader en zoon Driessen. André vindt een keer slecht draaien helemaal niet erg als de goede dan maar
thuis komen. Daarmee kun je dan weer naar een goed resultaat toe gaan werken. Als er goede duiven achterblijven dan
kun je echter weer van voren af aan beginnen.
André heeft een drukke baan als timmerman en sport zelf ook regelmatig. Dat betekent dat de tijd die hij besteedt aan zijn
werk, de duiven en zijn hardlooptrainingen zo goed mogelijk verdeeld moet worden. Hij is de laatste jaren dan ook steeds
makkelijker geworden met de verzorging. Dit lijkt echter geen invloed te hebben op de prestaties.
De duiven gaan maar 1x per dag los en dan moet alles er uit. Het tijdstip waarop dat gebeurt, wisselt regelmatig van laat
in de middag tot laat in de avond.
Leuk om te vermelden is dat André zijn 1e Nationaal al een paar keer had aangekondigd in de week voorafgaande aan
Albi. Tegen zoon Jeroen werd gezegd, dat de kans groot was dat er weer een 1e zou gaan vallen als hij in het Olympisch
stadion zou zitten om de EK atletiek bij te wonen. Ook vorig jaar bezocht Jeroen een atletiekwedstrijd en hadden ze op
die dag de snelste van het hele concours van Bergerac. Clubgenoot Jos Janssen (de nr. 2 op Albi) mocht de jongen
meenemen van de duiven van Albi omdat André ze niet onder kon leggen. Daarbij werd wel de opmerking gemaakt dat
als er een 1e Nationaal werd gevlogen de jongen weer terug moesten komen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren maar er
zullen vast wel weer een paar jongen van Jos naar André gaan. André en Jeroen zullen we, net als in het verleden, nog
vaak in het bovenste deel van de uitslag tegen gaan komen. Ondanks dat ze al veel hebben gewonnen blijft de duivensport
voor hen elke keer weer voldoende plezier en uitdaging bieden.
We wensen jullie nog veel succes toe voor de rest van het seizoen en duimen met jullie (en anderen) mee dat er nog wat
duiven de weg naar huis gaan vinden de komende weken.
Marcel van Stralen

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 1-8-2016.

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

Klaas Mulder, Hengelo

1e Albi Noordelijke Unie Zone 2

De NL14-1562615 had als jaarling al twee mooie prijzen op de middaglossing in de VNCC gewonnen, dik 1 op 10.
Wat dat betreft kwam de overwinning niet geheel als een verrassing. Van de andere kant ook weer wel, want op de eerste
3 middaglossingen ”ging het belabberd slecht!”. Daarom ook was Klaas de dag van inkorven nog Jelle Jellema gaan
raadplegen. “De gezondheid is goed” oordeelde die.

Van een goede gezondheid moeten de duiven van Klaas het
ook hebben. ”Ik geloof niet in allerlei wondermiddeltjes!!
Het verstrekken van bijproducten en medicijnen is daarom
inmiddels tot een minimum beperkt. Goede duiven, die
gezond zijn, daar gaat het in de eerste plaats om.” En Klaas
is altijd op zoek naar goede duiven. Op de eerste plaats door
samenkweek, lenen en ruilen met zijn duivenvrienden Benno
Kastelein en Herman Sabel. “Je moet elkaar iets gunnen.”
Het liefst heeft hij jongen uit kopvliegers. Via de aankoop
van bonnen probeert hij dat ook te realiseren. Hij kruist dan
ook veel. Klaas speelt al járen middaglossing.
Zo speelde hij al eens de 1e Angoulême in de Noordelijke Unie. Hij speelt een duif maximaal 2 keer per jaar op de
overnacht. Hij vindt dat je te veel van de krachten van een duif vraagt, als je die 3 keer speelt. ”Door mijn aanpak hoop ik
dat een overnachtduif 5 jaar mee gaat.”
Het mooie van middaglossingen vindt Klaas het feit, dat een duif tussen pakweg 23 en 4 uur een rustpunt krijgt en dan
weer verder moet. Klaas vindt het geweldig, dat overnachtspelers elkaar het succes gunnen. Hij is actief in het NIC
Borne, waar zijn maten ook inkorven. De VNCC is een geliefd spelverband voor hem.
Tenslotte terug naar de winnares, een goedgebouwde duif in de hand. De pupil lijkt op de punt van de snavel gericht. Ze
zat in een onderste nestbak op eieren van 8 dagen. Kalkeieren wel te verstaan, want “ik houd er niet van om jongen dood
te maken.” Ze stamt voor een groot deel uit duiven waarmee G. Besselink in Almelo een jaar of 10 geleden furore maakt.
Voor een kwart is het ook Jellemasoort. Klaas laat zijn duiven trainen zonder enige dwang. De week voor Orange is hij er
toch maar eens mee begonnen. Zal dat het prestatieniveau van zijn hok toch nog omhoog halen????
Arnold Kok

Fokke de Groot, Wiuwert

1e Albi Noordelijke Unie Zone 3

Met de 54 jarige Fokke de Groot uit het Friese Wiuwert heeft Albi in zone 3 een wel heel bijzondere winnaar gekregen.
Nationaal wint hij tevens de 1e in sector 4 van 1.612 duiven. Het ca. 260 zielen tellende dorp Wiuwert ligt in de buurt van
Sneek. Fokke is er eigenaar van het dorpscafé ‘Wiuwert’. Daarnaast is hij ook nog eens 32 uur per week werkzaam bij
Imperial Tobacco, het vroegere Douwe Egberts in Joure. Dubbele uren draaien is heel gewoon voor Fokke. Daarom is er
voor de duiven heel weinig tijd. Grote fond past bij hem nog het beste en daar geniet hij dagelijks met volle teugen van.
Zijn kolonie duiven bestaat uit een kleine 40 duiven, die dag en nacht open hok hebben. Basisduiven komen van Jacob
Keun uit Donderen en Bennie en Loes Homma via de helaas in 2014 overleden Johannus Ringnalda. Stambomen van de
duiven zijn er niet. Fokke is thuis met de duiven opgegroeid. Vader en broers, allemaal hadden ze duiven. Vanaf 1980
speelt Fokke zelfstandig. Hij is lid van P.V. ‘L’Estafette’ in Sneek.

De winnende duif van Albi is de NL 11-1771317, die als eerst getekende de
mand in ging. Op een afstand van ruim 1.058 km. wordt ze om 10.43.37
uur geklokt, wat een snelheid van 1.162,144 mpm. betekent. Ze werd
gespeeld op een jong van drie dagen. De vader is een 100% Homma duif.
De moeder komt van Jouke Waterlander uit Schaarsterbrug. Het is een laat
jong van 2013, wat in 2014 nog niet werd gespeeld. Vorig jaar werd het
duifje opgeleerd. Ze kwam altijd traag naar huis, maar was altijd wel fit bij
thuiskomst. Op een dagfondvlucht speelde ze een prijsje en van Aurillac
kwam ze net na de prijzen thuis. Toch hield Fokke vertrouwen in haar en
mocht ze blijven. Dit jaar was haar eerste grote opdracht Limoges, waarop
ze een 82e NPO van ca. 1.450 duiven speelde.
En nu dus de 1e in zone 3 van de NU en 1e nationaal sector 4. Dinsdagavond bij het inmanden bleek ze in supervorm te
verkeren. Ze was kleddernat van het zweet en helemaal vol gelopen. Deze supervorm zette ze om in een fantastische
prestatie. Fokke had vier duiven mee en zijn tweede duif pakt een 48e nationaal in de sector. De derde duif zat ’s middags
om 17.30 uur in het hok, maar helaas was de chipring niet gepakt.
Met Fokke de Groot heeft Albi een prachtige winnaar gekregen. Zeker in de fondsport heeft ook de kleine hobby-melker
goede kansen om te winnen. Hopelijk putten meerdere liefhebbers hier verder moed uit!
Gerrit van Eikenhorst

E.J. Stuut & Zn., Oude Pekela

1e Albi Noordelijke Unie Zone 4

Op de vlucht Albi was de sector 4 winnaar een bekende naam in het Noord Nederlandse duivensport gebeuren. Sinds
2011 is Peter Stuur zich helemaal gaan richten op dagfond en overnachtvluchten en meer en meer het programma aan het
loslaten.

Hiervoor zijn o.a. duiven aangeschaft bij Arjan Beens, en ook
de winnares van sector 4 op deze Albi, genaamd Kylie is hier
een product van, uit 2 aangeschafte Beens duiven kwam dit
geweldige zijdezachte duivinnetje. Ze is gespeeld op
weduwschap en alle vluchten mee geweest. Het was haar 2e
overnachtvlucht dit jaar want ook op Limoges speelde ze al
prijs.
Peter is voorstander van het hele jaar Koopman All-in one,
Swinters aangevuld met veel gerst, elke dag vers grit en een
handje Beute bak van DHP. Voor de vluchten gaan ze naar
Dierenarts Nanne Wolff en mocht het echt nodig zijn dan nog
een keer tijdens de vluchten.

Maar kuren wordt er alleen gedaan als ze ziek zijn anders niet. Peter speelt de overnachting met slechts 12 koppels op
totaal weduwschap. De 1e prijs Albi sector 4 komt bij een goed spelende kleine liefhebber terecht.
Richard van der Horst

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

