Klaas Buwalda, Sint Jacobiparochie

1e Orange Noordelijke Unie Zone 4 en totaal

Een nieuw marathon talent dient zich aan! Na al een paar goede uitslagen te hebben gemaakt in 2016, slaat de 30 jarige
Klaas Buwalda toe op de morgenlossingvlucht vanuit Orange. Zijn 2e getekende duif, “Johan” NL14-1414069 werd op de
vroege morgen al in de spoetnik aangetroffen en was elektronisch geconstateerd op 5:38 uur. En dat is een super prestatie,
de snelste duif van de gehele lossing en dat op een afstand van 1018 km.
Klaas komt uit een echte duivenfamilie, waar vader Dirk en broer Willem ook met duiven spelen en dat niet
onverdienstelijk. Met zijn 30 jaar behoort Klaas tot de jonge “nieuwe” generatie marathonspelers in ons land en hij gaat
met grote stappen op weg naar de landelijke top in zijn discipline.
Een jonge vader welke samen met zijn vrouw Erica en twee jonge
kinderen (Famke 7, Dirk 5 jaar) naast zijn drukke baan als
plantmanager in Harlingen met veel inzet en motivatie tracht zijn
marathon duiven klaar te maken voor het grote werk. En dat gaat
hem goed af! Dit jaar heeft Klaas al meerdere kopduiven gedraaid
en nog steeds is hij op zoek naar verbetering van zijn duivenbestand
en systeem.
De winnende duif heeft als naam “Johan” en kijkend naar zijn
ringnummer zal het je niet verbazen dat hij is vernoemd naar onze
grootste voetballer aller tijden. De man welke met zijn voetbal maar
ook met zijn mooie spreuken ons wist te raken. En de spreuk “ Ieder
nadeel heeft ook zijn voordeel” is ook wel van toepassing op “Johan
069”. Nadat hij als jaarling van Aurillac en dit jaar op Limoges al
mooie prijzen speelde, kwam hij een paar weken later van de zware
Perigueux pas om 22:00 uur thuis. En dat bracht Klaas op het idee
om hem eens op een morgenlossingvlucht te zetten! Het resultaat ?
Tja, beter kan het echt niet.
Met in zijn afstamming klinkende Jellema namen als “Air Force 1,
Hellas, en Iris” en van moeders kant de lijn van wijlen Piet de
Weerd zal het vroeg vliegen in zijn genenpakket zitten.
De duiven worden door Klaas op de moderne fond manier op het
nest gespeeld. Dat betekent veel spelen, op zijn tijd wat ondersteuning, veel trainen, veel strijd op de hokken, voeren in
potjes, enz. Op zijn tijd worden de duiven aangeboden bij Nanne Wolff voor een periodieke controle.
Mooi om te zien is dat de duivensport bij de Buwalda’s een echte familiesport is. Je kunt zo maar in de hokken een bonte
optocht van kinderen tegen komen. Dan is zoon Dirk van 5 jaar oud op pad samen zijn drie nichtjes, hij neemt ze dan mee
op ontdekkingsreis in het duivenhok. En ach, dat kost soms een eitje maar het plezier is er in huize Buwalda niet minder
om. Klaas is daarnaast van mening dat we in de BV Duivensport 2016 met z’n allen positiever moet zijn. Bij Klaas is het
glas tenminste altijd half vol. Op die manier moeten we onze sport uitdragen aan de buitenwereld. De kreet “Duivensport
een fijne Hobby” zouden we samen breder en beter moeten uitdragen volgens Klaas.
Klaas, Erica en de kinderen geniet van deze zeer mooie overwinning en hou één spreuk van Johan Cruijff maar goed in de
gaten. “ Je gaat het pas zien, als je het door hebt.”
Arjan Beens

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 5-8-2016.
Kijk ook eens op de NU-site www.noordelijke-unie.nl voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc.

Wim van Ooijen, Alphen

1e Orange Noordelijke Unie Zone 1

De overwinning van Orange in zone 1 van 1.888 duiven gaat naar de NL 14-1729796 van de 75 jarige Wim van Ooijen
uit Alphen, een dorp gelegen aan de Maas wat behoort tot de Gemeente Beneden Leeuwen. Deze duif wordt vrijdagavond
om 20.43.20 uur geklokt, wat op een afstand van 857,290 km. een snelheid van 1.060,560 mpm. betekent. De winnende
duivin wordt op totaal weduwschap gespeeld. Zij is een vaste duif op het hok en altijd wel goed voor een prijs in de
middenmoot. Bijzonder is dat haar nestmaat in 2015 de 5e NPO Orange won, wat Wim in de mening sterkte dat er op
deze vlucht met ochtendlossing meer te halen viel.

‘De 796’ was goed in vorm bij het inmanden. Zij was mooi op gewicht en
zweette als het ware de mand uit. Haar vader is ‘de 400’, op dit moment de
stamdoffer van het hok. Hij is een rechtstreekse van F. en K. Mariën (B) en
zorgde al voor veel goede nazaten. De moeder is 50% Marië en 50% Jo Centen
uit Wanrooij. Vanaf half negen vrijdagavond stond Wim op post. Niet veel later
zag hij vanuit het zuiden op grote hoogte een duif komen, die pardoes bij hem
op het hok viel. Ze kwam snel binnen en zag er nog fit uit. Bij melding bleek
het de eerste te zijn en na enkele uren van spanning was rond 23.00 uur
duidelijk dat er nationaal in sector 3 geen snellere duif zou kunnen vallen. Voor
Wim en zijn vrouw Christien is dit al het tweede grote succes dit seizoen.
Eerder dit jaar wonnen ze al de 1e NPO Melun in Afdeling 8 GOU van 7.543
duiven. Ze zijn lid van P.V. ‘De Zwaluw’ in Beneden Leeuwen en hebben zich
de laatste jaren gespecialiseerd op de dagfond. De prestaties worden jaar in jaar
uit beter. Er wordt met 25 koppels totaalweduwschap gespeeld. De basisduiven
komen van F. en K. Mariën (B) – Jo Centen, Wanrooij en van Loon. In kruising doen deze duiven het geweldig. De
duiven trainen dagelijks twee keer een uur en er wordt volle bak Beyers Weduwschap mengeling gevoerd. ’s Avonds
krijgen alle duiven een lepeltje energie mix met vier pinda’s. Om sportieve redenen is Wim een groot voorstander van
aansluiting van zijn club bij de Afdeling Oost-Brabant. Wim en Christien, van harte proficiat!
Gerrit van Eikenhorst

Heinz Elsweyer, Borken Burlo

1e Orange Noordelijke Unie Zone 2

Een Duitse overwinnaar in zone 2 NU in de persoon van Heinz Elsweyer (69) en werkend bij de Duitse Post.
Al weer 6-7 jaar lid van de Blauwe Doffer te Winterswijk.
Vier collega duivenmannen zijn in die tijd met hem
meegegaan. Voor de nationale vluchten ging hij naar de
Blauwe Doffer te Lichtenvoorde en niet zonder succes: 2015 1e
Generaal Nationale vluchten en vorig jaar ook de 2e Generaal
Internationale vluchten. Ik was in Borken op de warmste dag
na het Orange weekend. “Gelukkig hoef ik vandaag niet met
de auto op stap. Auto uit en auto in onder deze
omstandigheden is geen pretje” aldus Heinz.
”Ik was ’s avonds bij een goede duivenvriend en heb daar naar
de site van Pipa gekeken en zag daar bij het verloop van
Marseille dat alles onder de 1000 mpm zat. Voor Orange
betekende dat, dat ik rond 22.00 uur zou kunnen draaien.
Dus op de fiets terug naar huis. Daar zag ik ze al op de klep
zitten, maar ik moest mijn Tipes nog aanzetten. De winnende nestduivin heeft de Jaap Mazee doffer 13-1093209 als
vader, die weer zoon is van de 07-1684656 (Zoon Superkweekster). Moeder is de DV2012-08828-765 (uit 2007-03337882 x 2009-1758731) De ‘882 is vader van 1ste nationale asduivin Duitsland bij Bern Volmer uit Vreden (Dld).
Heinz, van harte gefeliciteerd met deze overwinning .
Jan Gremmen

Peter Bron, Molkwerum

1e Orange Noordelijke Unie Zone 3

Peter ( 49 jaar oud) heeft vanaf zijn negende levensjaar duiven en heeft zich volledig gericht op de zware fond, omdat hij
voor het programmaspel zeer ongunstig ligt. Peter ziet ook bij de zware fond meer kansen op een eervolle vermelding en
de gezellige sfeer onder de deelnemers is ook een factor van belang.

Voor Orange had hij er 21 klaargemaakt door de duiven eerst in te spelen
op de vitesse en midfondvluchten bij zijn vereniging. Het laatste
weekeinde voor inkorving van Orange heeft hij persoonlijk zijn duiven
nog afgericht in Meer ( België) en daar in de vroege ochtend om 06.00
gelost. Deze duiven hadden na Limoges niet meer in de mand gezeten.
De winnende doffer ( 10-1547351) werd ingemand op een jong van 10
dagen. Een stand waar deze doffer het beste op presteert en dat werd wel
bewezen door zijn vroege aankomst zaterdagochtend om 05.39 te
Molkwerum.

Peter heeft de duif niet zelf gefokt, maar kreeg hem van Fré de Boer uit
Bovenkarspel. In de stamboom komen wij bekende namen tegen zoals de
Stayer van Steketee, (de vader van de 351 is een zoon van de Stayer x
een Steketee duivin van P. Haverkamp ) en de moeder komt uit Rainbow
Warrior x zuster Victoria van Jan Polder. Voor de winnende doffer werd
dit zijn laatste vlucht, dat had Peter al aangegeven bij het inkorven. Hij
zal nu het kweekhok gaan versterken.
Peter had voor dit seizoen twee vluchten op zijn agenda staan om te spelen, waaronder Orange, want hier heeft hij nog
nooit op gespeeld. Gelukkig pakte het voor hem zeer goed uit met een 1e in zijn zone van de NU.
Klaas Mulder

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

