Comb. van Zoeren, Putten

1e Chateauroux

Noordelijke Unie Zone 2 en totaal

Veertien dagen geleden had ik er meer van verwacht, ik wilde teveel maar het lukte net niet”, aldus een nog niet volledig
beseffende Alfred dat hij samen met zijn vrouw Geanne Nationaal de snelste duif liet noteren op Châteauroux. De lichte
krasduivin NL 2016-1244458 won in een concours van 35.118 duiven, gezet door 3.921 deelnemers. Ze is een
rechtstreekse Peter van de Merwe duif en stamt uit een doffer soort van de Merwe x G.J. Beute x duivin dochter
‘Bonfire’. Als jonge duif deed ze niet zoveel”.
De combinatie Zoeren bestaat uit Alfred en zijn vrouw Geanne. Sinds 2 jaar vliegt men
op het woonadres, daarvoor vloog Alfred samen met zijn vader op het erf bij het
ouderlijk huis. “Ik wilde meer thuis zijn, heb ook kleine kinderen”. Onze dochter Kiki
van 9 begint zich hevig te interesseren in de duivensport en onze zoon Mack van 5 doet
op zijn manier meehelpen krabben in het jonge duivenhok”.
Er wordt dubbel weduwschap gespeeld waarbij elke doffer 2 duivinnen heeft en dit met
12 doffers en 24 duivinnen. De kolonie bestaat grotendeels uit duiven van Peter van de
Merwe. “Dit jaar hebben we duiven bijgehaald bij Chr. van de Wetering uit Wijk en
Aalburg, soort Jan Hooymans, Kerkdriel”.
Vooraf het seizoen zijn de duiven gelapt. In de week van de voorbereiding krijgen de
duiven op gevoel van Alfred hun voer. “Ik kijk met het voeren altijd naar de
weersvoorspelling van het aankomend weekend”. De duiven krijgen een dag na
thuiskomst de Gerry Plus mengeling van Versele Laga. Op de woensdag geeft Alfred volle bak vliegvoer van Versele
Laga, op de donderdag daarbij een energiemengeling naast het gewone voer. “Je moet ze aan het eten houden, daarom
krijgen de duivinnen bij mij steeds beetjes voer terwijl ze opgesloten zitten in hun bakken waar waterbakjes en voerbakjes
aanhangen. De voerbak is een gifbak”, vertelde vader Arie ooit aan van Alfred. “Als een mens teveel eet voelt die zich
ook niet lekker”. Driemaal per week krijgen de duiven voer wat is aangemaakt met olie van de “Balanslijn “van de Weerd
en wordt er biergist over het voer gedaan en of Probac 1000. Zowel doffers als duivinnen trainen gemiddeld 1 uur per
dag, de duivinnen in de ochtend, de doffers in de middag. Het hok wordt eenmaal per dag gekrabd. Er wordt elke dag
verse grit en vitaminen klaargezet, af en toe snoepzaad. De duiven zijn niet verduisterd maar worden wel bijgelicht, van
05:00 tot 08:30 uur en van 17:00 tot 22:15 uur.
“Ik had de doffer in zijn bak opgesloten met de andere duivin. De ‘458 ‘ kon het 2 tal zien maar er niet bij. Daarna heb ik
de ene duivin weggenomen en plaatste daar de ‘458’ bij, de doffer wilde treden en toen nam ik haar weg”. Nadat de
duivin thuiskwam mocht ze een 1,5 uur bij haar doffer verblijven. Daarna werd ze weggenomen omdat de 2e duivin haar
plaats mocht innemen. Zo speel ik met de weduwduivinnen”. In het drinkwater zit bij thuiskomst vaak BS of Sedochol en
ze krijgen de Gerry Plus mengeling.
“De duivensport begint bij je thuis, je moet het plezier daarin thuis zien te vinden. Ik vond dat ze niet zo goed trainden,
het leken wel doffers, mijn vader zei toen dat het wel goed is. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn het allerbelangrijkst. Het
overkomt je, vind het bijzonder dat ik gebeld wordt. Vrijdag was ik nog jarig”. Nou Alfred, zo’n mooi cadeau had je niet
verwacht maar wel gekregen”. De felicitaties zijn voor Alfred en Geanne en toch ook voor vader Arie, die onze
leermeester is en hem komt alle eer terug.
Rob Coort

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.

Hans van Bekkum,

1e Chateauroux

Noordelijke Unie Zone 1

Chateauroux, onze enige nationale dagfondvlucht, werd een hele snelle.
De 68-jarige Van Bekkum was zijn gras aan het maaien toen hij ineens
zijn vierde getekende NL15-1511958 op de klep zag zitten. Na een blik
op de klok bleek dat hij dar al zeven minuten zat. Hij was geconstateerd
om 13.15 uur en behaalde een snelheid van 1.778 meter per minuut,
ruim genoeg voor de overwinning in sector 1.
Hans is inmiddels met pensioen en lid van PV De Waalvliegers uit Tiel.
Deze vereniging heeft nog 10 vliegende hokken. Met weemoed denkt
Hans terug aan vroeger toen er in Tiel, destijds nog een echt
duivensportmekka, nog meer dan 200 leden waren. Zijn hele leven zit
hij al in de duivensport, zoals bij velen ging het ook bij hem van vader
op zoon. In de jaren ’80 behaalde hij zijn grootste successen. Nadat hij in 19990 verhuisde kreeg hij de boel niet meer op
de rit, maar de laatste jaren zitten de prestaties weer in de lift.
Hans vliegt met 24 weduwnaars en heeft 16 kweekkoppels. Hij kweekt zo’n vijftig jongen die op de natour worden
ingespeeld. Pas als twee- of driejarige worden prestaties van de duiven verwacht. Door ze zo rustig in te spelen gaan ze
wel lang mee, zijn tweede duif van Chateauroux is al zes jaar oud en wint de 49e prijs in zone 1 van Chateauroux tegen
6.148 duiven.
De winnaar is gekweekt uit een Klakduivin van Gebroeders Borgmans gekoppeld aan een doffer van Albert Paulisse uit
Kerkdriel die Hans te leen had van Theo de Ruiter uit Opijnen. Hij had al enkele mooie prijzen gewonnen, een 3e prijs
Melun, 10e prijs Pont St. Maxcence, 12e prijs Bourges en 27e prijs Niergnies . Nu na de 1e van Chateauroux mag hij met
vervroegd pensioen.
Falco Ebben

D. en J. v.d. Berg, Lemmer

1e Chateauroux

Noordelijke Unie Zone 3

Dooitze (45 jr.) en Jelle (14 jr.) van den Berg verwachtten de duiven van Chateauroux rond half 4 en besloten een vriend
nog even te gaan helpen met een klus. Toen ondertussen op de meldsite bleek, dat de snelheden elders vrij hoog waren,
togen ze toch maar snel naar huis. “Ja, er is wel een duif gekomen,” zei moeders. Alleen de klep ban de jongen stond
open, want er moesten nog enkele nakomen. Bij een blik in het jongenhok waren ze met stomheid geslagen: de jaarling
doffer ‘482’ zat er al! De zenuwen sloegen nog meer toe, toen de duif gemeld moest worden. Na enige tijd bleek, dat ze
nota bene de eerste prijs hadden in de hele Sector 4. “Wel twee uur heb ik aan de telefoon gezeten, zoveel gelukwensen
kreeg ik,” zegt Dooitze.
De combinatie speelt alle vluchten, behalve marathon en natoer. De mooiste
prestaties werden de laatste jaren op vitesse en midfond behaald, maar dit
jaar begon het ook op de dagfond goed te lopen. Niettemin had Dooitze het
gevoel, dat ze qua vorm een beetje op hun retour waren.
Ze spelen
dubbel weduwschap met 9 doffers en 18 duivinnen. Die worden elke week
gelapt vanuit Swifterbant en mogen dan een uurtje bij elkaar blijven. Bij het
inkorven wordt dan niet getoond.
De ‘482’ is inmiddels omgedoopt tot ‘de Chateauroux’ . Zijn afkomst is een
verhaal apart. De vader van deze duif kreeg Jelle na op de NPO-dagen een
hokbezoek van Anne van Meerkerk uit Beets te hebben gewonnen. Op de
foto laat Jelle hem met trots zien. De moeder is als ruilduif verkregen van de
combinatie Lelieveld/v.d.Locht. Het bijzondere is, dat zij een volle zus is
van de moeder van de zone- en totaalwinnaar van Ruffec dit jaar, bij Edwin Reekers in Woudsend. Dooitze en Jelle
blijven investeren in betere duiven, maar : “Deze heeft niets gekost!” Helaas zit de moeder niet meer op het hok, omdat ze
problemen met de eierstok had en niet meer legde.
De ‘Chateauroux’ is middelmatig van grootte en een echte wringer. “Die duif is altijd mooi en gemakkelijk rond te
krijgen. We staan nog hoog op de dagfond in de fondclub, dus is heb de duiven gekoppeld en al vrij snel een eitje
ondergeschoven. Dan kunnen er nog enkele naar Issoudun. Maar de ‘Chateauroux’ gaat niet meer mee! “
Arnold Kok

Tjalling H. Kooistra, Damwoude

1e Chateauroux

Noordelijke Unie Zone 4

De 48 jarige Tjalling Kooistra uit het Friese Damwoude werd in zone 4 winnaar van de supersnel verlopen Chateauroux.
Damwoude ligt ca. 4 kilometer onder Dokkum en Tjalling, van beroep timmerman, is lid van de Blauwe Doffer uit
Damwoude. Hij zit nu zo’n 17 jaar in de duivensport.
Na het overlijden van zijn ouders nam hij de duiven over en zo is
het allemaal begonnen. Hij speelt het reguliere programma met
voorkeur voor de dagfond. Zijn vliegploeg bestaat uit 11
vliegkoppels oude duiven, die op totaalweduwschap worden
gespeeld. Zijn hokbestand bestaat naar eigen zeggen uit veel
gekregen duiven. ‘Van alles wat’ noemt hij het. De winnende duif
van Chateauroux is de NL 14-1398731, die als eerstgetekende de
mand in ging. Het is een kleindochter van de enige aangekochte
duif op het hok Kooistra, die werd aangeschaft bij Joost van Dijk,
de bekende kampioen uit Heerenveen. In de Chateaurouxwinnares zit ook bloed van een duif van Riek Zwaagstra uit
Broeksterwoude. De ‘731’ is een goede duif die eerder ook al een
eerste speelde in de club. In groot verband was ze niet eerder zo
vroeg. Ze was 7e in Afdeling 11 en zou als 10e op teletekst zijn
beland (nationaal sector 4), ware het niet dat ze te laat gemeld
was. Want wat wil het geval. Tjalling had nooit gedacht dat de
duiven zulke hoge snelheden zouden maken. Hij was dan ook niet
thuis toen zijn topper om 14.58.18 uur elektronisch werd
geconstateerd. Dit jaar had ‘de 731’ nog niet echt geschitterd,
maar de weken voor Chateauroux kwam ze wel steeds beter in
vorm. De verzorging bij Tjalling is heel eenvoudig. Voor het
seizoen een geelkuur en dat was het medisch gezien wel. Verder
iedere dag Mariman Kweek/Vlieg en schoon water. Alleen de dag
voor het inkorven komen er wat vitamines in de waterpan. Zowel
doffers als duivinnen trainen één keer per dag. Heel mooi dat een
duif van een echte hobbyist als Tjalling zo’n mooie prestatie weet
neer te zetten!
Gerrit van Eikenhorst
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