Gerard Schalkwijk, Lopik 1e Périgueux Noordelijke Unie Zone 1 (3.683 d.) en Totaal (11.146 d.)
Gerard Schalkwijk is met zijn nachtvlieger Gold Play de overtuigende
overwinnaar van Périgueux 2020 geworden. De lang gekoesterde wens om
een 1e nationaal te vliegen komt hiermee in vervulling. Gerard was daar al
eens heel dichtbij met een 2e, 3e en 9e nationaal S3 op Périgueux in 2017.
De overwinning tegen bijna 11.000 concurrenten werd behaald met een
super gemotiveerd jaarling duivinnetje, die ook nog eens uit een topkoppel
komt (Barca King x Orange Oil). De goede komen uit de goede is een
bekend spreekwoord in onze sport. Haar ouders zijn de toppers op het hok
Schalkwijk dus mooier kon het niet zijn. Dit en het feit dat ze super is
gebouwd en geweldig gemotiveerd was, maakte dat Gerard haar boven
aan de lijst had gezet. Ga er maar aanstaan om van 25 jaarlingen, die voor
het eerste naar een marathonvlucht gaan, er de beste uit te pikken. Dat
deden neef en goede vriend Raymond Schalkwijk en Frans Bungeneers al
bij de jaarlijkse jaarlingen keuring. Onafhankelijk van elkaar hadden ze haar een 9,5 gegeven en hun hoge verwachting
uitgesproken. Haar motivatie haalde ze uit de verzorging van haar papjong van net 2 dagen.
Gerard Schalkwijk uit Lopik aan u voorstellen is eigenlijk niet nodig. Jaco van Nieuwamerongen schreef, naar aanleiding
van zijn topjaar 2019, al een mooie rapportage (in 4 delen) over hem in zijn Marathonjournaal. Ook op de eigen website
www.schalkwijkpigeons.nl kun je veel informatie vinden. Gerard behoort de laatste jaren tot de topliefhebbers van
Nederland. Als telg van een grote duivenfamilie is de duivensport er met de paplepel ingegoten. De huidige stam is een
mix van Cor de Heijde via de Belgische topper Frans Bungeneers, Jelle Jellema en de Aardens via Fam. van Houten. Er
zitten ook nog enkele toppers van anderen bij zoals die van de familie Hommes. Naast zijn werk als eigenaar van
Travipharma is hij heel serieus met zijn duiven bezig. Als het een keer niet gaat zoals je eigenlijk zou willen moet je ook
gemotiveerd blijven. In onze sport kunnen we gelukkig niet alles verklaren. Zo kwamen bij Gerard dit weekend de duiven
met dezelfde voorbereiding en genen op
Périgueux super goed (4 duiven in de NT en 50%
prijs) en die van Agen ZLU (die een halve dag
eerder werden gelost en dik honderd km verder)
maakten het niet waar. Ook dat is duivensport!
Duiven constateren in de NT is wel een dingetje
gebleken. Gerard heeft een doormeldingssysteem
maar omdat hij, vanwege veel nachtelijke
berichtjes van internationale klanten, zijn telefoon
had uitgeschakeld werkte dit niet. Gelukkig was
hij om half vijf al naar buiten gelopen en zag dat
er al 2 stuks op hem zaten te wachten. Gelukkig
had het EC zijn werk gedaan en konden ze voor
het aflopen van de NT worden gemeld. De
volgende keer zal dat hem niet meer overkomen.
Een goede NT-regeling maakte overigens dat alle
duiven op de juiste plek op de uitslag stonden.
Gerard geniet samen met je gezin en je vrienden
van deze prachtige overwinning en hopelijk
volgen er nog veel meer.

Marcel 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 29-08-2020.

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

Jan & Jeanet Bonenberg, Apeldoorn

1e Périgueux Noordelijke Unie Zone 2 van 3.649 d.

Op de mooie Veluwe in Apeldoorn hadden Jan en Jeannet de wekker gezet op half vijf, maar al voor de wekker waren zij
wakker om kwart over vier. Ze gingen om half vijf naar buiten om toch maar even bij de hokken te kijken. Tot hun
verbazing zat er al een duif op het dak en was reeds geklokt om 04.05 uur. Het was de tweejarige weduwdoffer NL18157758 en uit het goede hout gesneden, want zijn moeder vloog dit jaar een 45e
Nationaal op St. Vincent en stamt uit het soort van Gerrit van Vilsteren en de
vader komt uit het bonte soort van Bert Mosterd. Uit het kweekoppel komen 4 à 5
goede vliegers. Jan is het duivenhouden met de paplepel ingegoten want hij is
vanaf zijn geboorte in 1959 opgegroeid met duiven. Ongeveer 40 jaar geleden zijn
Jan en Jeanet samen begonnen met duiven. Eerst werd er gespeeld op alle
disciplines. Ongeveer 6 jaar geleden zijn ze zich gaan toeleggen op de meerdaagse
fond, mede door de wat lichamelijke gebreken van Jan en de fulltimebaan van
Jeanet. Ze zijn het seizoen begonnen met 60 vliegers, waarvan een gedeelte op
weduwschap en een gedeelte op nest. Jan en Jeanet nogmaals gefeliciteerd met dit
prachtige resultaat en hopen dat jullie nog vele jaren samen als echte liefhebbers
jullie hobby kunnen blijven uitoefenen.

Kees Poel

E. Wiersma en Zoon, Sibculo

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 3 van 2494 d.

Deelname aan de Olympiade in Nitra in het jaar 2013 was voor Egbert en Edwin tot nu toe het onbetwiste hoogtepunt uit
hun duivensportcarrière. Maar hun “Olympic Super 022” heeft de laatste weken toch stevige concurrentie gekregen van
de jaarling duivin NL19-1249378. Ze kreeg de naam “Amazing Lotte”, genoemd naar de kleindochter. Het is werkelijk
amazing (verbazingwekkend) wat dit duifje in een paar weken presteerde. Eigenlijk speelt de combinatie geen jaarlingen
in het begin van het vliegseizoen, maar omdat er wat overjarige
duivinnen te kort waren kreeg o.a. deze duivin een plek tussen de
overjarige marathonduiven. Ze werd op 10 juli gelost in Limoges en
arriveerde om 7.00 uur en eindigde als 6e tegen 2.067 medestrijders in de
bekende VNCC!!! Omdat ze toen op eieren van 10 dagen vloog, kon ze
11 dagen na aankomst op een jong van een week weer ingekorfd worden
voor deze Perigueux. Vader Egbert had op de aankomstochtend voor de
zekerheid wat licht ontstoken en regelmatig keek hij rond naar het hok en
naar de punt van het huis. Toen hij op een gegeven moment vanuit het
uiterste puntje van de tuin iets meer zicht kreeg op de nok van het huis,
bleek ze daar een paar meter van de punt af te zitten. Ze maakte geen aanstalten om naar beneden te komen. Door te
gooien met een tennisbal, kreeg Egbert haar toch in beweging, de klok wees 5.18 uur.
Haar vader komt uit “Peter” van Verwey-de Haan x Dochter “Amber” van Frank Zwiers. Haar moeder is gekocht op een
verkoop t.b.v. de eigen vereniging en afkomstig van H. Geerink en Zn. Ze komt uit een Jellemadoffer en een duivin van
de familie Hendriks, Zuiderwolde. Als jonge duif was Sens het verste station vanwaar ze vloog. Het opleertraject dit
voorjaar reikte tot 325 km. Het moge duidelijk zijn dat Egbert en Edwin een superduifje op hun fraaie, onder andere door
zoon Adrie gebouwde, hokken hebben zitten. Bergerac hoeft “Amazing Lotte” niet te vliegen. Afwachten wat het volgend
jaar wordt….

Arnold Kok

Richard de Vegt, Haule

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.316 d.

Hij had zijn wekker nog niet gezet, want hij had nog geen duifjes verwacht. Maar toen hij zag dat er op de meldsite een
duifje was in Urk, trok hij toch maar eens zijn kleren aan om een kijkje bij het hok te nemen. Er zat een duif op de plank!
Het zal toch geen achtergebleven jong zijn? Snel de laarzen aan en de duif binnen laten. Zo verliep de overwinning voor
Richard de Vegt uit Haule. Het was zijn blauwe jaarling duivin op een stand van
6-7 dagen broeden die dit kunstje voor hem flikte. Haar vader is een 100%
Jellema doffer, de bekende namen Orion, Mirna, Hellas en Ice Queen zien we hier
zitten. Haar moeder is een dochter van wonder - Orange - duif ‘Jada ‘(J. Vink).
Het zit haar in het bloed om door te gaan en dat deed ze!
In de voorbereiding kreeg de blauwe dame als slotakkoord Troyes voor de kiezen.
Hiervan kwam ze zeker niet als eerste op het hok en het was te zien dat ze hard
had moeten werken, maar daarna was ze er snel weer bovenop. Haar eigen partner
was gepakt door de roofvogel, dus kreeg ze een kweekdoffer als nieuwe vriend en
zo werd toegewerkt naar deze topprestatie.
Richard heeft sinds hij is verhuisd in 2015 de focus geheel gelegd op de
overnachtvluchten, dat werpt op deze Périgueux zeker zijn vruchten af. Tijdens
ons gesprek merk ik dat al zijn keuzes in de voorbereiding weloverwogen zijn, zo
gaat er bijvoorbeeld twee keer per week bakkersgist, kefir en druivensuiker door
het water, waar de duiven baat bij hebben. Als voer de laatste dagen niet zomaar
een vetrijke mengeling, maar een eigen gemaakte mengeling. Van Robaeys rui
voer, gemengd met vetrijke zaden en de laatste paar dagen komen er wat pinda’s aan te pas.
Diepe buiging voor deze jaarling duivin! Dit jaar mag ze lekker uitruien, hopelijk kan ze haar kunstje volgend jaar
evenaren.

Fabian Wendel

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
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 29-08-2020.

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

