Peter Janssen, Kleve-Lobith 1e Vierzon Noordelijke Unie Zone 1 en 1e totaal van 7.290 d.
De eerste dagfondvlucht van het NU programma 2021 vanaf Vierzon leverde in zone 1 een prachtige dubbelslag op voor
de 77-jarige Peter Janssen uit het Duitse Kleve-Lobith. Met 20 duiven in de strijd pakte hij maar liefst de eerste, tweede
en vierde stek. Hij had 's avonds 19 duiven thuis en pakt in totaal 12 prijzen.
Peter behoort al decennialang tot de beste liefhebbers in
de postduivensport. Eerst in Duitsland, de laatste 8 jaar
in Nederland. Zijn kennis van postduiven, maar ook van
de organisatie van de postduivensport is bijzonder groot
te noemen. Vanaf 2013 is hij lid van P.V. 'De
Rijnvliegers' in Lobith en vliegt hij in Afdeling 9 Oost
Nederland. Met name daar kennen ze de kracht van zijn
duiven maar al te goed. Verzorger Rafaël Kozicki is al
13 jaar dagelijks in touw om de duiven een zo goed
mogelijke verzorging te geven. Peter draagt uiteraard
ook zijn steentje bij en daarnaast is hij actief in de
nationale lossingscommissie namens sector 3.
De eerste duif van Vierzon is de NL 19-1444062 'Gold',
een blauwe duivin die tevens de snelste is van het
nationale concours in sector 3. Vader is de DV 0331816-1003. Hij is gekweekt door Georg Frohlingsdorf en
komt uit diens fenomenale “Josef'” (1e Asduif Duitsland
2015) x 'As 459'. Moeder van “Gold” is de NL 161288783, een geweldige kweekduivin. Zij komt uit
“Lord Lohengrin” x “Sister Olympic Toe”, beiden uit de
lijn van geweldige Olympiade duiven!
Vier minuten na 'Gold' werd de NL18-5162423
“Bronze” geklokt. Hij pakt nationaal de derde stek in sector 3 en de 2e plaats in zone 1 van de NU. Vader is opnieuw de
DV 03318-16-1003. Hij is gekweekt door Georg Frohlingsdorf en komt uit diens fenomenale 'Josef' (1e Asduif Duitsland
2015) x 'As 459'. Dit keer stond deze geweldenaar gekoppeld wederom tegen een zeer goede kweekduivin namelijk de
NL 16-1288699. Ook zij komt uit de eerdergenoemde “Lord Lohengrin”. Dit keer stond hij gekoppeld op de NL 153506871 “Elsa van Brabant”. Ook deze laatste komt uit een familie van pure asduiven.
Weer 8 minuten later pakt hij de NL 19-1443920, een gehamerde doffer, die daarmee een vierde plaats in zone 1 van de
NU pakt en een zevende nationaal in de sector. Hij heeft als vader de DV00147-14-237 “Olympic Clyde”, een duif die
ons land vertegenwoordigde op de Olympiade in Poznan. Hij komt uit “Sohn Super Star” van Heinz Meier-Rahden x een
zeer goede kweekduivin van Peter zelf, nl. DV00147-10-94. De moeder van 'de 920' is de 00147-14-162, Asduif in 2016
met 16 prijzen. Zij komt uit “Der Beste’ van Pieter Veenstra (‘DaVinci' x 'Special Blue') x 'Tochter Goldstuck' van Heinz
Meier-Rahden.
Een prachtige uitslag op een bepaald geen gemakkelijke vlucht. Van harte proficiat!
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 18-07-2021.
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Lucas Boogaerdt, Laren (Gld.)

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 2 van 3.873 d.

De Zonale winst op Vierzon gaat naar Lucas Boogaerdt uit het Gelderse Laren. Een prachtprestatie, vooral als blijkt dat
Lucas de 1e, 2e en 5e Nationale liefhebbers WHZB van 2020 achter zich laat. Rond 19.00 uur draaien op deze loodzware
Grand Prix leek het uitgangspunt; met een snelheid van 1186 m/m echter liet de NL19-7006712 zich al om 18.36 uur
constateren; in Zone 2 wint ze met 16 m/m voorsprong en in sector 3 wordt zilver gepakt tegen 8.309 duiven. Zelfs de
nuchtere Lucas – niet onbekend met het pakken van topnoteringen – schrok wel even van zo’n ongekende kopduif.
Want dat was eigenlijk wat er in 2021 nog aan ontbrak; een steenvroege duif. De
prijspercentages waren de afgelopen weken al prima, maar het grote doel (Teletekst)
leek nog een stapje te ver. Daar dacht de 712 duidelijk anders over. In 2020 had ze al
een 1e prijs in de club Pax Snelpost gepakt op de dagfond en uit het goede hout
gesneden is ze zeker; uit een volle broer van haar vader kwam al Lucas’ beste duif van
2019 en 2020, die in die jaren 3x Teletekst vloog. Een topper dus, die inmiddels naar
het kweekhok promoveerde. Grootvader van beide duiven is ‘De 020’, de beste duif
die Lucas ooit had en top 10 Nationale asduif was over 4 en 5 jaar in de Eendaagse
Fondspiegel. De moeder van de 712 komt uit de 178 van Jan Tenback welke ook twee
keer teletekst vloog. Vooral onder selectieve omstandigheden waarin de duiven echt
moeten werken, kan Lucas steevast tot de favorieten in afdeling 9 worden bestempeld.
Lucas behoort tot de zeldzaam wordende groep werkende liefhebbers. Hij vertrekt om 6.00 uur naar zijn werk en keert
17.30 uur terug. “Een sportvriend laat de jongen ’s ochtends los en doet de duivinnen voor me in de ren, de rest van de
verzorging gebeurt ’s avonds. Dan trainen de doffers en de duivinnen, beiden bij aanvang van het seizoen zo’n 30 in getal
waarvan de partner thuis zit.” Het voersysteem is eenvoudig, Lucas gebruikt de Natural-mengelingen Steenbergen I en
Steenbergen Boost. Met de samensteller hiervan – Stefan Steenbergen – heeft Lucas regelmatig contact om de beste
strategie te bespreken. Het goud op Vierzon is een grote stimulans en aangezien zijn ploeg inmiddels prima op stoom
lijkt, kan Lucas de laatste dagfondvluchten Issoudun en Chateauroux met vertrouwen tegemoetzien.
Albert Roording

J. Harmsen, Dalmsholte

1e Lorris

Noordelijke Unie Zone 3 van 2.269 d.

De reis ging naar een plaats waar wellicht de meesten nog nooit van gehoord hebben als je niet uit de buurt komt. Het
buurtschap Dalmsholte tussen Ommen en Lemelerveld, aan de voet van de Lemelerberg, die vanaf het erf van de familie
Harmsen duidelijk te zien is. Gelukkig heb ik in het verleden in die omgeving gewoond. Daar in de vrije natuur woont
Jan.Harmsen de winnaar van Lorris Zone 3 helemaal op de voorhand in de Afdeling 10.
De hele familie bestaande uit Jan, zijn vrouw, zoon Erwin met schoondochter Diana
en de kleinzoon zaten zoals iedere zaterdag gezellig buiten op de duiven van de
korte vlucht te wachten toen ze plotseling de blauwe doffer met het ringnummer 191277278 om 14.31.15 uur op de klep zagen vallen. Na melding door Erwin werd de
meldlijst in de gaten gehouden en bleek het na een half uurtje een hele vroege duif te
zijn en na een paar uur nog de vroegste en de 1e in Zone 3 van de Noordelijke Unie
en tevens 3e in de Afdeling 10 van 2.373 duiven. De “278” wordt gespeeld op
weduwschap net als alle andere doffers en duivinnen. Zowel de vader als de moeder
komen uit de hokken van Wijlen Jan Koning uit Wierden met de bloedlijnen van
Tournier en Heremans. Het seizoen wordt gestart met 30 vliegduiven. Jan heeft 1x
eerder op teletekst gestaan in 2020 met een 4e van 17.665 duiven vanaf Soest (Dld)
ook van Jan Konings. Het leuke is dat Jan Harmsen vanaf zijn 8e jaar duiven heeft.
Nu is Jan Harmsen 77 jaar oud en is pas vanaf 2015 lid van een vereniging en vanaf dat moment neemt hij deel aan
wedvluchten. Wel zegt hij dat hij bij de uitoefening van de sport veel hulp krijgt van zijn zoon Erwin en schoondochter
Diana. Ik trof dus een gelukkige familie en toch wel trotse Jan. Nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor de
gastvrije en prettige ontvangst.
Kees Poel

Gebr. Schrik, Ter Apel

1e Lorris

Noordelijke Unie Zone 4 en 1e totaal van 4.731 d.

Sportief revanche! Zo noemen we het maar. Op de rampvlucht Sens korfden de Gebroeders Schrik 30 duiven in.
Wie kent ze niet in duivenland? Topspelers. Ook kwamen de duiven top af in de weken ervoor. Met deze melkers dient
rekening gehouden te worden! Uiteindelijk kwamen daar 17 van terug. Een paar echte toppers ontbreken nog. Het werd
dus een debacle. David zat na deze rampvlucht er
doorheen en was wel even klaar met de duivensport.
Het was broer Henk die de boel weer op sleeptouw
nam en verder ging. Men dacht vast: van de
Gebroeders Schrik zijn we vast af dit seizoen. En
juist die gedachte en het feit dat het overgebleven
ploegje weer lekker begon te trainen, zorgde bij
David ook weer voor de nodige motivatie om door te
gaan. Sportief revanche nemen! De midfond vlucht
werd na Sens overgeslagen. De focus lag puur op
Lorris. Uiteindelijk zijn er 7 duiven ingekorfd. Niet
speciaal uitgezocht door de mannen. Nee pure
noodzaak, het waren de eerste duiven van Sens. De
vorm werd herpakt door de duiven en vol vertrouwen
werd dit kleine ploegje ingekorfd.
In de week voor inkorven kreeg David zijn eerste
twee getekende al niet uit het hoofd. Op dag van
inkorven vertelde hij dit zelfs aan een melker die
langskwam. Toen bleek dat het wind mee zou
worden, werd de knoop doorgehakt. Deze twee
duivinnen (nichtjes van elkaar), moesten worden aangewezen.
De vluchtdag kwam en eigenlijk werden ze al verwacht rond 14.00. Tussendoor wordt er bij de broers niet op de meldsite
gekeken. David werd wat ongeduldig en ging bij het hok even ijsberen. Het was zijn broer Henk die om 15.17 twee
duiven aan zag komen, vleugel aan vleugel. Niks verspeeld, op het plankje. Het waren “Kira” en “Ziva”, de eerste twee
getekende duiven. 2 seconde na elkaar geklokt. Er werd gemeld en na een poosje werd gekeken waar ze terecht zouden
komen. Het gevoel was dat ze te laat waren… Maar de praktijk bleek anders! Niet alleen eerste, maar 1e en 2e van Zone 4
tegen 2.462 duiven. En met de twee aangewezen, een wonderlijk verhaal. Maar als iemand dit kunstje moet flikken, dan
zijn het wel de broers uit Ter Apel.
De winnaressen zijn nichtjes. Hun vaders zijn broers uit het stamkoppel. Die bestaat uit ‘de 10’ met een 1e Int. Blois. Hij
is van het soort Minderhout, Koopman en eigen oud soort. Zijn vaste duivin is het kweekmoedertje, van het soort Bert
Berends x eigen oude soort.
De vader van het tweede duivinnetje is een monsterkweker. Hij is al vader van zes afdelingsoverwinnaars, daar komt nu
een tweede in de sector bij. Maar dat had net zo goed een eerste kunnen wezen.
De moeder van de eerste duivin is van het soort De Laere x A.M. van de Rhee, rechtstreeks gehaald bij Van de Rhee.
De moeder van de tweede duivin is van het soort A. van Wijngaarden x Bert Berends en heeft zelf ook niet
onverdienstelijk gevlogen bij de Gebr. Schrik.
Diepe buiging voor deze unieke prestatie. Neergeslagen na een rampvlucht, maar weer opgestaan! En in kampioensstijl,
wat wel past bij de heren!
Fabian Wendel
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