Peter Janssen, Kleve-Lobith

1e Chateauroux Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Voor de winnaar van de wedvlucht op Chateauroux 2019 in de Zone 1 moesten we dit keer naar Kleve-Kellen.
De mooie locatie is gelegen aan de Hammscher Kerkweg en we werden hier bij mooi weer hartelijk ontvangen in
Duitsland. Hier werd op zaterdag 6 juli een schitterende prestatie geleverd door de duivin van Peter Janssen met het
ringnummer 17-1032935. Op deze zware Nationale Eendaagse Fond vlucht werd deze duivin geklokt om 15.03 uur op
een afstand van 641 km met een snelheid van 1299 mpm. Hiermee behaalde zij de 1e prijs in Zone 1 van 5469 duiven, 1e
prijs van de zone 1+2 van totaal 8.556 duiven van de Noordelijke Unie en werd tevens totaalwinnaar Chateauroux/Lorris.
Hoe geweldig deze prestatie is, blijkt wel uit het feit dat er tevens een 1e prijs is gevlogen in Sector 3 van 10.300 duiven
en een 1e prijs in de Afdeling 9 van 2.871 duiven. Deze duivin heeft dit jaar al eerder een uitstekende prestatie gevlogen
met een 1e prijs op Chalon van 17.000 duiven. De winnende duivin komt uit de bloedlijn van de bekende Belgische
liefhebber Gaston van de Wouwer. Een bloedlijn die door alle
duiven van Peter terug te vinden is. Op deze vlucht Nationaal
Chateauroux nam Peter deel met totaal 12 duiven en daarvan
vlogen er maar liefst 9 in de prijzen, dus ook het totaal resultaat
was prima. Peter geniet van een prachtig ver uitzicht vanaf de
garages van zijn woonhuis en kan de duiven van ver aan zien
komen. Ook deze duivin kwam uit de goede hoek om een vroege
prijs te kunnen spelen. Na het melden bleek het volgens de
meldlijst de vroegst gemelde duif, maar dan begint het pas echt
spannend te worden, want Peter zit op de voorhand en dan blijft
het samen met de verdere aanwezigen regelmatig op de meldlijst
kijken hoe het vervolg is. Tot het moment dat je normaal
gesproken mag verwachten dat er geen vroegere duiven meer
komen. Zelfs voor deze 77-jarige liefhebber, die al 70 jaar met duiven speelt bleek het toch een apart gevoel te geven
tijdens dit spannende wachten. Ondanks het feit dat Peter wel weet wat het krijgen van een vroege duif betreft. Hij speelt
gemiddeld jaarlijks met 50-55 oude duiven met zowel doffers als duivinnen op weduwschap en met ongeveer 120 jonge
duiven. Hij speelt een Allround programma van 100-700 km en is dan ook al jaren terug te vinden bij de
afdelingskampioenen op alle disciplines die binnen deze afstanden vallen. Er wordt geselecteerd op afkomst en prestaties.
De duiven worden gehouden in totaal 10 hokken, want Peter houdt niet van volle hokken. Omdat hij naast het houden van
duiven op zijn leeftijd nog een druk man is en ook nog assistentie verleent aan zijn zoon, die een groot schildersbedrijf
runt, heeft hij Rafal Kozicki als hokverzorger. Hoe komt Peter, van geboorte een Duitser, maar met Nederlandse
voorouders nu in Nederland als duivenliefhebber? Tot 8 jaar geleden was hij lid van een Duitse vereniging tot men in
Duitsland de Zuid-Oostlijn ging vliegen. Omdat hij ook keurmeester was en vele bekenden in Nederland had, is hij toen
lid geworden van de postduivenvereniging in Lobith. Naast het bezig zijn met zijn eigen duiven is Peter ook nog eind
lossingsverantwoordelijke van de Afdeling 9 en lossingsverantwoordelijke bij Nationale en Sectorale lossingen. Ook
Internationaal heeft hij zijn sporen verdiend, want hij is erelid van de FCI. Al met al mogen we gerust stellen, een man die
al 70 jaar heel nauw betrokken is bij de duivensport, zowel Nationaal als Internationaal. Peter nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze geweldige prestatie op Nationaal Chateauroux 2019.
Kees Poel

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 22-08-2019

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

Aaldering Pigeons, Brummen

1e Chateauroux Noordelijke Unie Zone 2

Gelukkig duiken er in onze sport ondanks de toenemende vergrijzing van tijd tot tijd nieuwe winnaars op. Eén ervan is
Aaldering Pigeons uit het Gelderse Brummen. Vanaf 2014 speelt de 39-jarige ondernemer Nick Aaldering met
postduiven. Hij is lid van P.V. ‘De Hoven’ in Zutphen, waarvan hij voorzitter is. De prestaties worden de laatste jaren
beter en beter. Op Chateauroux waren in Zone 2 de bloemen voor Nick met verder een dijk van een uitslag. Tegen 4.829
duiven werd geweldig uitgehaald met: 1, 4, 6, 22, 55, 68, 78, 91, 97 105 etc. en 25 prijzen van 46 gezette duiven! De
winnende duif is de NL 18-1579500, rechtstreeks H.J. van der Haar en Zoon, Nijkerk. Nick is enorm ambitieus en
gedreven. Hij heeft er werkelijk alles voor over om het hoogst haalbare in de sport te bereiken. Het begint natuurlijk met
goede duiven en die kwamen hier van C. & G. Koopman – G. & S. Verkerk, Mees Doornekamp en Henk van der Haar.
De vliegploeg bestaat uit 36 koppels, waarmee totaalweduwschap wordt gespeeld. De duiven trainen twee keer per dag
een uur verplicht, waarbij de duivinnen eigenlijk geen aansporing
nodig hebben. Qua voeding, medisch en verdere verzorging wordt
kort op de bal gespeeld. Beyers Koopman All-in One is de
basismengeling, waarbij daarnaast ook totaal andere Beyers
mengelingen worden gegeven om de duiven goed aan het eten te
houden. Op de dag van thuiskomst krijgen de duiven licht
verteerbaar voer met de nodige supplementen. Vanaf zondag wordt
er gelijk weer zwaar gevoerd en volle bak. Er zit hier altijd voer in
de bak! De duivinnen zitten gewoon bij elkaar in een hok en lopen
niet aan. Verder is hij een fervent voorstander van het geven van
supplementen. Daarvoor gebruikt hij het gehele gamma van
Sangers Pro. De duiven worden iedere twee weken preventief
gecontroleerd door dierenarts Nanne Wolff, met daarbij regelmatig
een second opinion door dierenarts Hans van der Sluis. Alleen op advies van de arts worden medicijnen verstrekt.
De duiven gaan iedere week mee op de vlucht, de filosofie hierachter is dat dit gewoon een must is in het verzorgings- en
trainingssysteem wat hier wordt gevolgd.

Gerrit van Eikenhorst

C. & G. Koopman, Ermerveen

1e Lorris Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Dit weekend een dag na het succes van Cahors was er weer succes weggelegd voor C. & G. Koopman in Ermerveen. Nu
was het op de Eendaagse Fond vlucht Lorris. Door de mindere weersomstandigheden op zaterdag 6 juli werden de duiven
gelost op zondag 7 juli om 08.45. Ook deze vlucht kunnen we volgens Gerard
Koopman als zwaar aanmerken, want hij vindt dat de duiven het weekend niets
cadeau gekregen hebben, wat ook wel blijkt uit de gemaakte snelheid. De 1e op
Lorris werd gevlogen door de jaarling kras doffer “AMANO” met het ringnummer
18-4718197 van 3.129 duiven in Zone 3 en tevens 1e Sector 4 van 6.086 duiven.
Aankomsttijd 17.37 uur op 621 km met een snelheid van 1166 mpm. Ook hier zit
natuurlijk weer een afstamming achter waarvan de ouders gepresteerd hebben. Van
vaderskant “FRIDUS” van C. & G. Koopman ook de vader van “Martine” met een
9e van 6.386, 3 van 7.848 en 9e van 4.494 duiven en van moederskant “WALADA”
een halfzus van “Fahsai” 1e NPO Sens 2015 en iedereen snapt natuurlijk dat ook
hun voorouders duiven waren die gepresteerd hebben. Op Lorris had Gerard
Koopman 120 duiven mee, waarvan er eigenlijk 30 jaarlingen meegingen als
invliegduiven. Toch was het totaal resultaat prima te noemen, want er werd ook in de Zone 3 van de Noordelijke Unie
nog een 5e op teletekst gevlogen. Van de 120 ingekorfde duiven vlogen er 79 prijs in de Zone 3 van de Noordelijke Unie.
In de vereniging wordt slechts gespeeld met 25 eerste duiven van de lijst, want Gerard is ook een echte verenigingsman
en wil de sfeer in de vereniging ook graag goed houden. Ook op deze discipline wordt zowel met de doffers als de
duivinnen gespeeld op weduwschap. Gerard en medewerkers proficiat.

Kees Poel

Peter Stuut, Oude Pekela

1e Lorris Noordelijke Unie Zone 4

De dagfondvlucht vanuit Lorris op zondag 7 juli 2019 was niet echt een gemakkelijke. Gelost om kwart voor
negen, zorgden buien en kopwind ervoor dat onze duiven hard moesten werken. De winnares, een tweejarig
kras duivinnetje van Heremans Ceusters afstamming, dat Peter bij Bert Berends haalde, bereikte een snelheid
van bijna 1150 meter per minuut. In theorie moest er een duif kunnen vallen om kwart over zes, maar Peter was
toch verbaasd dat om 18.20 uur een duif op de klep viel.
Hij dacht in eerste instantie dat het een duif van Cahors was.
De getalenteerde winnares, ringnummer 17-4712868, was
afgelopen weken telkens de eerste duif op het hok geweest en
liet met deze prachtige overwinning zien dat de forme er nog
steeds was. Op Auxerre van 22 juni sleepte ze nog een mooie
24e plaats NPO noord in de wacht. Dit resultaat brengt het
aantal zone overwinningen van Peter op 3, eerder werden
overwinningen geboekt op Chateauroux en Albi. Peter is
liefhebber van de dagfond en de overnachtingsvluchten. De
duivinnen voor de dagfond gaan, op totaal weduwschap
gespeeld, iedere week de mand in. De Hermans duiven zijn
ingekruist voor meer snelheid. Bij meerdere liefhebbers
blijken de Heremansen ook prima de dagfond aan te kunnen.
Al eerder noemden we dat Peter z’n duiven op totaal
weduwschap speelt, maar verder houdt hij z’n systeem zo
eenvoudig mogelijk: er wordt volle bak Beyers mengeling
gevoerd en 2 maal per week worden aminozuren verstrekt. De
duivinnen worden iets zuiniger gehouden, maar in feite
krijgen zij ook volle bak. Af en toe wordt wel een ei
gevonden, maar echt aanlopen is er niet bij. Eenmaal per vier
week komt dierenarts Bert Brink in het clubgebouw van PV
De Kanaalstreek. Peter bezoekt dan ook de dierenarts hier en
gebruikt alleen medicatie, indien dat nodig wordt geacht door
Brink. In de vereniging levert Peter hand en spandiensten en
is tevens verantwoordelijk voor het teletekst gebeuren van de afdeling 10. Peter’s vader was wel iemand van de
organisatie en had diverse functies binnen het afdelingsbestuur. Peter is lid bij de Olle Witte in Winschoten: hij
vindt het een erg gezellige club. “Eigenlijk meer een vriendenclub”, aldus Peter
Gerard Klunder
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
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- 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 15-08-2019

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

