Harold Zwiers, Den Ham

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 3 en totaal van 3.504 d.

De krachtmeting vanaf St. Vincent, één van de klassiekers in onze nationale duivensport, kreeg met Harold Zwiers uit het
Overijsselse Den Ham een sterke winnaar. Niet alleen in de Noordelijke Unie klokt Harold de beide snelste duiven, ook
Nationaal in sector 3 wordt het een dubbele overwinning. Harold had 13 duiven in de strijd en daarvan klokt hij de
volgende serie: 14.28 – 14.32 – 14.55 – 17.04 – 17.38 – 19.00 en 20.03 uur. Dat betekent een uitslag van: 1 – 2 – 7 – 156
– 231 – 478 en 685 van 3.440 duiven. Op maandagavond ontbreken nog 5 duiven op het appèl, waaronder één hele goede.
Het was een zware vlucht, waarbij op veel hokken de duiven niet echt goed zijn nagekomen.
Harold Zwiers is de laatste jaren bezig aan een imposante opmars naar de
nationale top van het marathonspel. Vorig jaar eindigde hij het seizoen met
de 1e Nationaal Bergerac Totaal van ruim 25.000 duiven. Dit jaar startte
hij op Limoges met een serie van 26 prijzen van 49 gezette duiven, met
daarbij een hele trits kopprijzen en dan nu die geweldige uitslag op St.
Vincent. 'Ik had zo'n uitslag niet echt verwacht en was blij geweest met
een duif mooi aan de tijd. Naar mijn idee hebben de duiven na een strook
met slecht weer in Nederland beter weer gekregen met een noord-westen
wind. Mijn beide eerste duiven kwamen uit de richting
Lemelerveld/Heino. Ik ben om half twee gaan zitten omdat dat ongeveer
de tijd was dat ik nog de 1e Nationaal Totaal kon pakken. Toen ik nog
even het water aan het verversen was zag ik mijn eerste duif komen. En
kort daarna zag ik ook de tweede diezelfde hoek uit komen. Na mijn derde
duif zag ik rond 15.00 uur dat ik de beide eerste in de sector zou pakken.
Uiteindelijk bleken dit ook de beide snelsten van het concours van de NU.
Mijn eerste duif is de NL18-1525715 'Miss St. Vincent', een kraswitpen
duivin. Zij heeft als vader de NL14-1540441 uit 'Rooie Appie' x 'Annie'.
Moeder is de NL15-1303173, die komt uit kleinzoon 'Deugniet' x
kleindochter 'Rooie Japie'. De 'Deugniet' en 'Rooie Japie' zijn hele
belangrijke stamduiven in mijn kolonie en hebben een enorme goede
nakweek. Aan 'Miss St. Vincent' kleeft best een apart verhaal. Enkele weken terug speelde ik zo'n 130 duiven op
Sermaises (inkorven in Hank). Voor mij een afstand van 560 kilometer. Het werd een pittige vlucht, waarbij op mijn hok
slechts 5 duiven meer dan 1.000 mpm vlogen. 'Miss St. Vincent' was toen mijn eerste duif met 1.047 mpm. Ze zat toen op
eitjes, maar helaas raakte ik op deze vlucht haar doffer kwijt. Gelukkig bleef de duivin op haar eitjes zitten. Ik heb haar
toen een jong gegeven van een ander koppel, waar ze direct gek mee was. Dat jong heb ik nog twee keer verkleind. Bij
het inkorven was het jong een dag of zes. Op de dinsdag, de dag van inkorving zag ik dat ze oog had voor een nieuwe
liefde. Ik denk dat dat laatste de beslissende motivatie voor haar is geweest om tot deze prestatie te komen'.
Harold is dit jaar met een vliegploeg van 212 duiven gestart. Daarmee wordt op totaalweduwschap en nest gespeeld. Om
een goede basisconditie te krijgen en in stand te houden wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding en aan de
training. 'Mijn duiven gaan in de voorbereiding zoveel mogelijk mee met de afdeling, maar dat is niet voldoende. Ik korf
ook wel in Hank op Sermaises en breng ze ook zelf weg. Enkele weken geleden heb ik ze zelf naar Parijs gebracht.
Sommige mensen deden daar lacherig over, maar ik vind dat mijn duiven baat hebben bij dit soort africhtingen. Bij huis
trainen mijn duiven twee keer per dag verplicht, minimaal een uur en een kwartier tot soms anderhalf uur per keer. Op dit
moment gaan ze er iedere morgen al om kwart over vier uit, als het nog schemerig is. Vorig jaar voor de laatste Bergerac
gingen ze 's morgens zelfs in het donker al naar buiten om te trainen. Heel apart is dat. Als ze in het donker naar buiten
vliegen gaan ze recht naar boven de lucht in net als een helikopter. Telkens als ze over komen in het donker hoor je ze
wel, maar zie je ze niet. Heel bijzonder. Dat kan hier allemaal omdat ik hier alle ruimte heb'.
Barcelona heeft voor Harold een magische klank. 'Daar ga ik me in de toekomst vooral op richten. De laatste jaren
werden al de eerste successen geboekt. Dit jaar hoop ik een ploeg van 10 tot 20 duiven op Barcelona te spelen. Barcelona
winnen is echt mijn ultieme droom'.
Gerrit van Eikenhorst
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 10-07-2021.

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

W.G.H. Peer, Millingen a/d Rijn

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 1 van 1.289 d.

Met Wim Peer krijgt koninginnenvlucht St. Vincent 2021 een prachtige winnaar in Zone 1. De 75-jarige marathonspeler
is een schoolvoorbeeld van wat duivensport mooi maakt. Zelf woonachtig op een appartement en de duiven zo’n 100
meter verderop bij sportvriend René Blom. Samen genieten ze dag in, dag uit, van hun 11 koppels vliegduiven en het ene
kweekkoppel, waar alle duiven van afstammen. Samen met een 20 jonge duiven per jaar is de cirkel rond. Bescheiden in
aantal dus, maar niet zelden groots in prestaties!
Met verschillende top 10 klasseringen in Marathon Noord kampioenschappen en o.a. de
winst in het Criterium Der Azen, is Wim zeker geen onbekende in de Nationale fond elite.
De adrenaline die door zijn lijf ging toen de rode duivin NL19-1470481 op
zaterdagmiddag 10 voor half 2 aan kwam scheren, was toch van een heel ander kaliber.
“René en ik wachten altijd samen de duiven op en we wisten dat er in sector III nog niets
was gemeld. Als je dan een duif krijgt, slaat je hart ineens wel een paar keer over.”
Daarna begon het wachten op de duiven op de achterhand en ondanks dat Wim Nationaal
met brons genoegen moest nemen, werd dit zeker het hoogtepunt uit zijn carrière!
De 11 koppels vliegduiven van Wim speelt hij op nest. “Ze gaan vanaf het begin iedere
week mee en een aantal weken voor de eerste fondvlucht houd ik ze in. Geen verre
training of africhtingen meer tussendoor. Ze krijgen eigenlijk altijd Gerry+ van Versele
Laga. Als extra’s is er regelmatig een pinda en voor het inkorven van de overnacht staat
er vetrijk voer op het menu.” De “481” drukte in 2020 op een zware Bergerac haar neus al
aan het venster en daarmee won ze Wims vertrouwen. Het verklaart haar positie als 1e
getekende. “Ook zij stamt af van ons enige kweekkoppel, dat van Jan Aarden origine is.
Sterke duiven dus. De “481” werd ingekorfd op een jonkie van 5 dagen. Blijkbaar een
prima stand, al vind ik 10 dagen broeden ook erg mooi.” Normaal gesproken is Dax haar
volgende afspraak en als ze dan weer zo fit thuiskomt, wellicht nog Bergerac. “Maar voor
nu genieten we nog even na van haar prachtige prestatie op St. Vincent.”
Albert Roording

Comb. Foppen-Vlijm, Harderwijk

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 2 1.078 d.

Voor de overwinning in Zone 2 op deze zware St. Vincent komen we terecht in
Harderwijk. Harderwijk is een plaats waar de laatste jaren al veel vroege duiven op de
marathon zijn gevallen. Dit keer viel de vroege duif bij de gekende Comb. FoppenVlijm. De combinatie bestaat uit Tineke en Aalt Foppen en Maarten Vlijm. Voor deze
reportage heb ik gesproken met Maarten en hij gaf mij aan dat de eer van deze
overwinning vooral toekomt aan Tineke want zij is de echte liefhebster in deze
combinatie. De combinatie heeft zich de voorgaande jaren nagenoeg geheel gericht op
de ZLU-vluchten, maar heeft omwille van tijd besloten met ingang van 2021 toch weer
terug te gaan naar de middaglossingen. Op St. Vincent hebben ze daarbij de eerste
overwinning in zone 2 van de NU direct te pakken. Deze overwinning werd behaald met
een driejarige nestduivin welke op St. Vincent haar debuut maakte op de marathon. Ze
werd gespeeld op een stand van circa 10 dagen broeden en is gekweekt uit een doffer
welke bij de Combinatie Beelen is gehaald maar stamt uit hun eigen oude soort (Brinkman, Muller en Jellema). Moeder is
een rechtstreekse Jellema duif en is ingeteeld naar “Zwart Goud”. Ze is een topkweekster van de combinatie. Onder
andere een zusje vloog 4 keer bij de eerste 100 nationaal op de ZLU. De winnares zelf is in 2019 goed opgeleerd. In 2020
is ze als gevolg van de corona niet op de marathon gespeeld (net als al haar andere hokgenoten).
Voor dit jaar zat er daarom een mooie ploeg duiven welke het moesten gaan doen. Op St. Vincent is dat zeker
uitgekomen. Wat het medische plaatje betreft staan de duiven onder controle bij Nanne Wolff. Er wordt pas gehandeld
zodra Nanne dit aangeeft. Blind kuren is er bij de combinatie niet bij. Qua voeding komen de duiven niets te kort. Er
wordt gevoerd met mengelingen van Matador en Tineke zorgt de laatste dagen voor het inkorven dat er zoveel mogelijk
brandstof in de tank gaat. Overigens begreep ik van Maarten dat Tineke altijd op en top voor haar duiven zorgt.
Dat 2020, maar ook 2021 vreemde seizoenen zijn gezien de corona is wel bekend. Tineke en Aalt hebben het virus zelf
ook te pakken gehad, waarbij Tineke zelfs 2x en ook nog astma heeft en zijn dankbaar, met steun en kracht uit hun geloof,
dat ze er bovenop zijn gekomen. Deze overwinning geeft ze een mooie opsteker.
Ik wens ze dan ook nog veel succes voor de komende vluchten. Iets zegt me dat we nog veel van ze gaan horen dit jaar.
Bart van den Bovenkamp

Henderikus Koning, Winschoten

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 4 van 439 d.

De winnaar in zone 4 zit ook nog eens op één van de verste afstanden in de zone. In de provincie Groningen ligt de plaats
Winschoten. En na een tocht van 1220 kilometer viel om 16.03 de 18-4726547 alias ‘de Baanbreker’, zoals hij nu door
het leven zal gaan.
De Baanbreker is van Henderikus Koning. Wie nog nooit van hem gehoord heeft, zit nog maar kort in de duivensport.
Want deze topprestatie is alweer de zoveelste in zijn prachtige
duiven carrière van dik 72 jaar.
De zonewinnaar is een donkerkras doffer uit 2018. Hij is zelf
gekweekt in Winschoten. Zijn vader mocht gelijk naar het
kweekhok, sinds zijn geboorte in 2016. De moeder is van 2013
en kwam eens gekwetst terug van een vlucht. Ook hier zag
Henderikus potentie in, dus ook zij verhuisde naar de kweek.
Achteraf blijkt wel, een goeie zet en het oog van de vakman.
Beide kwekers zijn er nog, dus wellicht dat er nog meer
baanbrekers de baan op zullen gaan in de toekomst! Qua soort
praten we niet over moderne papieren tijgers, maar over taai
oud soort. Horemans, Aarden en soort van maat Rotman uit
Musselkanaal stroomt door de aderen van deze topper.
Overigens moet ik er ook bij vermelden dat deze doffer uit het
hoge noorden, landelijk ook hoge ogen scoort. Hij wordt 8e! en
dat vanuit Winschoten. Ongelooflijk, alles kan op de marathon
blijkt maar weer.
Qua begeleiding weinig poespas bij Koning. Naturaline in het
water, drie dagen in de week. Soms wat Backs TKK in het
water. Beetje biergist of een vitaminepoeder en that’s it. Ook
qua voeren niks geks. Mariman mengeling en de laatste dagen komt daar wat marathon voer van Matador bij, voor het
bijvoeren.
Medische begeleiding? ‘Je moet niet te veel naar de dierenarts lopen. Ik kan mijn duiven prima zelf in de gaten houden.
Als een duif goed gezond is en vorm vertoond, dan zie ik dat zelf wel. Bekken opentrekken heb ik een hekel aan. Mensen
denken dat ze verstand hebben van duiven. Maar er zijn maar weinig die er verstand van hebben, ik heb het ook niet!’.
Geelpil voor het seizoen als de duiven op weduwschap staan en dat is alle medicatie die geleid heeft tot deze topprestatie.
Klassieke vlucht, klassieke begeleiding, ervaren melker, grandioze prestatie!
Fabian Wendel

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- P. Veenstra & Zn., Drachtstercompagnie
- KP Adviesburo, Dronten
- J. Poelstra en Zonen, Utrecht
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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