Bart van den Bovenkamp, Doetinchem

1e St. Vincent Tyrosse

Noordelijke Unie Zone 1

Zowel de duif als de melker zijn in mijn ogen toppers. Het Jonge Moedtje is de laatste zoon van Bart’s voormalige
topduif Moedtje (zoon topkweker Zwarte Panter aangekocht bij Jan Moedt St.Phillipsland). Veel jongen heeft Bart
jammer genoeg niet uit Moedtje kunnen kweken, maar deze zoon is wel een echte kanjer. Na het verlies van Moedtje
twijfelde Bart of hij zijn laatste zoon op de kweek zou gaan zetten of er mee zou gaan vliegen. Het werd het laatste en dat
heeft hem geen windeieren gelegd. Zijn eerdere prestaties zijn ook de reden dat hij als eerste getekende de mand in ging.
De aankomst op zaterdagmorgen was bijzonder want hij viel tussen de duiven die Bart mee had gegeven op Hapert. Van
die vlucht had hij er in een paar minuten 15 van de 18 thuis en zijn winnaar viel tussen die duiven op de klep. Dan sta je
wel even raar te kijken wetende dat er op jouw afstand nog geen duiven zijn gemeld. In zone 1 vliegt deze doffer, op één
van de verste afstanden in de zone, bijna 100 mpm harder dan nummer twee en dat is op deze bikkelharde editie een
prestatie van jewelste.
Bart is minstens zo goed en gemotiveerd als het Jonge Moedtje.
Hij is jong, ambitieus en zeer gedreven. De liefde voor de duivensport zit
hem in de genen. Zowel zijn opa als zijn vader Gerard vlogen/vliegen niet
onverdienstelijk met de duiven. Op een relatief kleine accommodatie weet
hij al jaren top te presteren. We zien hem de laatste jaren dan ook ieder jaar
in de top tien eindigen in afdeling 9. Ondanks zijn prestaties uit het verleden
is Bart vaak van te voren niet zeker van zijn zaak. Dat houdt hem echter wel
scherp. Vervolgens zit hij er dan bovenop en weet het beste uit zijn duiven te
halen. Ondanks het verlies van vele topduiven staat hij er dan iedere keer
toch weer bij. Vooral op St. Vincent is Bart de laatste jaren de te kloppen
man in afdeling 9. De laatste 4 jaar 4x op Teletekst. Dat was in de afdeling
goed voor een 2e, 2e, 7e en 8e op de deze klassieker. Wie doet hem dat na?
Bart gefeliciteerd met deze machtig mooie overwinning.
Marcel van Stralen

Jaap Mazee, Ens

1e St. Vincent Tyrosse

Noordelijke Unie Zone 2

De sensationele overwinning in Zone 2 van Jaap op St. Vincent heeft heel wat losgemaakt, niet in de laatste plaats bij
hemzelf. Een prachtig eerbetoon aan zijn overleden duivenvriend -en kweker van de winnaar- Ernst Verheijen allereerst.
Een bevestiging van een goede investering in de duiven van Jos
Pepping is het ook en tenslotte blijken de aanpassingen aan Jaap’s
duivenhokken afgelopen winter ook geslaagd. Een ware sensatie
is het doordat dezelfde duif –NL14-1498325- twee weken eerder
ook al Limoges in Sector 4 op zijn conto wist te schrijven. Deze
blauwe witpendoffer heeft dus heel wat in zijn mars. Jaap was al
de hele week bezig met de wedvlucht van deze doffer. Dat begon
al met de suggestie van duivenvriend Wout van der Hoek –een
man met echt duivengevoel- om de doffer weer te spelen na de
zege op Limoges. Normaalgesproken zou Jaap dat niet hebben
gedaan, zeker niet vanwege het feit dat er dan flinke jongen in de
schaal zouden liggen omdat de doffer op kleine jonkies piekte van
Limoges. Wout bezwoer hem echter dat het opnieuw moest kunnen lukken en overtuigde Jaap ervan de 325 mee te doen.
Dagelijks hadden ze telefonisch contact en dat Wout’s inschatting wel griezelig goed uitkwam bleek zaterdagmorgen.
Eerder die ochtend hadden de beide mannen al contact en volgens Wout moest een keivroege duif rond 12 uur mogelijk
zijn. Om 10 voor 12 stond Jaap te bellen met een andere duivenvriend en opeens kwam pal uit het westen de doffer
aangevlogen, blauw met witte pennen aan de buitenkant. Jaap stond als aan de grond genageld, het is ‘m! 11:52 werd de
kloktijd en die leverde naast een 5e van het hele landelijke concours ook de overwinning van Marathon Noord op.
Wiebren van Stralen
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Henk Boertje, Westerhaar

1e St. Vincent Tyrosse

Noordelijke Unie Zone 3 en TOTAAL

Henk Boertje uit Westerhaar had afgelopen zaterdagochtend één van die zeldzame mooie momenten welke een
duivenliefhebber kan overkomen. Hij draaide de snelste duif van sector 3 en van de hele NU.
Henk had vier duiven meegegeven,
waaronder zijn beste duif (3 jaar
achter elkaar zijn eerste, 100%
Limburg) voor deze marathonafstanden. Hij verwachtte wel een
mooie vroege duif, gezien de
prestaties uit het verleden. Helaas
moet deze duif nog komen en draait
Henk de andere drie mooi in de
prijzen.
Zijn snelste duif heeft nu 7 op 7
gespeeld en komt uit het soort
H.Wegh ( gouden Barcelona lijn) x
Gebr. Löwik (Rambo-lijn).
De ouders vertoeven op het
kweekhok, het vlieghok heeft een
lengte van 4 m, waar de meeste
duiven op nest worden gespeeld met
een enkele verdwaalde losse
weduwnaar, maar dat bijt elkaar
geenszins. Tevens heeft Henk ook
zijn 25 jonge duiven hierop
gehuisvest. U leest het al, Henk hoort
niet bij de grote liefhebbers, maar
kiest voor kwaliteit en een goede
relatie met zijn duiven.
Het draait om goede duiven te
motiveren en een optimale band met
je dieren, het cirkeltje moet rond zijn.
De duiven vertellen je wel hoe de
conditie is, verandert het gedrag,
worden ze spiegelglad en als het
verenkleed ook nog eens verkleuren
(meer vetachtig worden) dan zijn ze
er klaar voor. Henk voert volle bak
met de laatste dagen extra aan
pinda’s, P40 en snoepzaad. Opvallend
is het vertrouwen in het toedienen van
veel knoflook via het water en voer en
losse uien in het hok. Medisch
worden de duiven in het voorjaar tegen wormen behandeld, 2x een cocci/geelkuur en daarmee is de kous af. Zijn broer
springt bij als het even zo uitkomt. Met deze overwinning wordt nogmaals het bewijs geleverd dat het aantal duiven van
minder belang is ten opzichte van de kwaliteit van de duif en de liefhebber die de voorwaarden creëert waaronder deze
kwaliteit zich kan uitten door een topprestatie. Duivensport op hoog niveau zonder al te veel poespas is ook in deze tijd
met al haar innovaties nog steeds mogelijk.
Klaas Mulder
De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Zelf met hem contact opnemen.
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Jan Broersma, Roodeschool

1e St. Vincent Tyrosse

Noordelijke Unie Zone 4

Verder vliegen dan Roodeschool kun je als duif gelost in St. Vincent amper in ons land. De trouwe volgers van de
marathonvluchten weten dan ook gelijk dat zulke duiven vast naar Jan Broersma moeten, want die loopt alweer heel wat
jaren mee op het overnachtspel. Daar, op een paar kilometer afstand van de Eemshaven staat zijn hok wat inmiddels
diverse kopvliegers op de overnachtvluchten heeft zien landen.

En laat St. Vincent nu net zijn favoriete vlucht zijn, dit jaar weet hij de 7e plek in Sector 4 te veroveren, hemelsbreed valt
er 1.235 kilometer te overbruggen voor de duiven van Jan. In het samenspel DOP, waar de liefhebbers in het noordelijkste
puntje rond de Eemsmond het tegen elkaar opnemen, wint hij goud en zilver. De beide eerste duiven van Jan zijn ook nog
een koppeltje. De duivin werd al 1e duifkampioen DOP en de doffer die de zege in de zone pakt is een echte klepper.
Hij, de NL14-4743135 komt uit het Figo-koppel van Jan. Dat koppel was oorspronkelijk bedoeld voor een Duitse koper
met die naam, hij kwam echter nooit opdagen en uiteindelijk is Jan er zelf maar mee gaan kweken. Inmiddels zijn er al 3
teletekstwinnaars uitgekomen, die liefhebber heeft vast spijt als haren op zijn hoofd! Als jaarling was het op zijn eerste
vlucht Aurillac al raak en vorig jaar wist hij op Cahors ook al een kopprijs te noteren, goed voor een 8e plek in Sector 4.
Grootvader van het koppel is de Donker –Koop die in 2002 al een 2e nationaal op St. Vincent liet noteren.
Wiebren van Stralen
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