Comb. Steenbeek & Zn, De Bilt
1e Orange Noordelijke Unie Zone 1 en totaal
Zoals alle vluchten dit seizoen was ook deze aflevering vanaf Orange geen gemakkelijke vlucht door de zware
weeromstandigheden. De duiven werden op vrijdagochtend om 07.10
uur gelost op een afstand van 887 km. Er zijn maar enkele duiven die
kans zien om deze afstand nog dezelfde dag af te leggen. Maar de
Comb. Steenbeek & Zn klokten op vrijdagavond om 20.01.59 de 1e
prijswinnaar in de Zone 1 en na later bleek ook de totaalwinnaar van de
gehele Noordelijke Unie. De duivin met het ringnummer 17-1073595
heeft de 887 km afgelegd met een snelheid van 1149 mpm. Koos zat
buiten bij zijn hokken en heeft zijn duif zien komen, want hij dacht dat
als je een vroege duif wil hebben dan moet hij tussen 20.00 en 21.00
uur op het hok vallen. Wat zijn nu de ouders c.q. voorouders van deze
winnende duivin. Vader rechtstreekse combinatie Vromans uit de
“Vicky”, in 2016 de derde beste overnachtduif van Nederland x de
moeder is de zus van “Miss Puck” , Van Amerongen, doffer en duivin
afstamming van de “Racket” Klessens – Lepper. De tweede duif van de
Comb. Steenbeek, de doffer van de winnaar werd 8e in de Zone. Dit
alles met 12 duiven mee. De winnende duif werd gespeeld op nest op
jongen van een paar dagen oud. De Combinatie Steenbeek &
Zn bestaat uit vader Koos, 61 jaar en zoon Boyd 26 jaar.
Vader Koos doet het merendeel van de werkzaamheden en
zoon Boyd zorgt voor de rust onder de duiven. Koos geeft de
voorkeur aan het nestspel, omdat er dan meer met de duiven
kan worden gespeeld en gemotiveerd. De Comb. is jarenlang
een satelliethok geweest van First Price Pigeons (Evert
Diepenveen) en al jaren geen onbekende onder de marathonliefhebbers want zij hebben in diverse samenspelen ereprijzen
behaald. Er wordt gespeeld met 33 koppels oude duiven op
zowel overnachting NPO als ZLU. En met succes want ze
hebben al 3 keer 1e Nationaal in de Sector 3 gezeten. Er wordt
met ongeveer 50 jonge duiven gespeeld en er wordt niet gelapt. De ruimte achter het huis in de woonwijk is
beperkt, maar wordt optimaal benut. Koos is ook voorzitter van zijn vereniging in De Bilt waar hij al vanaf
1969 lid is. Koos vindt zich een fanatieke duivenliefhebber. Verder hoopt hij dat de duivensport zich zodanig
zal handhaven, dat de oudere en kleinere liefhebbers hun sport nog jaren kunnen blijven uitoefenen. Dus een ras
liefhebber met het hart op de goede plaats. Comb. Steenbeek & Zn. Gefeliciteerd met dit fraaie resultaat.
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).
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Comb. ten Cate, Hattemerbroek
1e Orange Noordelijke Unie Zone 2
Orange werd een lastige vlucht met een traag verloop. Slechts 7 duiven wisten op de dag van lossing het hok
weer te bereiken. Voor de winnaars van zone 2 duurde het tot iets over half 7 de volgende ochtend voor de
eerste duif werd geconstateerd. Een 3-jarige nestduivin welke was ingekorfd op een jong van circa een week
oud zorgde voor deze knappe prestatie. Ze was zo fel op haar jong dat ze met moeite van het nest gepakt kon
worden. Als jaarling liet de duivin al zien uit het goede hout
gesneden te zijn door het winnen van een 98e NPO Bergerac
Afdeling 8. Dit jaar won ze op de openingsvlucht vanuit Limoges
ook al de 55e NPO Limoges. De winnares is gekweekt uit een
doffer afkomstig van Tonnie van Dam uit Hattem, welke een
directe zoon is van de duifkampioen Afdeling 8 gekoppeld aan
een duivin van de Gebr. Jacobs uit Nes ad Amstel uit de lijn van
de “Marseille” en de “Mont Ventoux”. Opvallend is dat de duif
vorig jaar helemaal niet is gespeeld, vanwege vleugelproblemen.
Wat systeem betreft is er de laatste jaren niet veel gewijzigd. De
nestduivinnen trainen in de middag wanneer ze van het nest af
komen en voor een goed anderhalf uur. Voor de fondvluchten wordt er opgevoerd met een mix van twee
fondmengelingen aangevuld met snoepzaad en pinda’s. Voor iedere fondvlucht worden de duiven
gecontroleerd door Nanne Wolff. Voor Orange hadden de duiven last van ornithose en het geel. Hier zijn ze
ook nog tegen behandeld. Vermoedelijk opgelopen in de mand het weekend voor inkorven van Orange. De
duiven werden toen namelijk nog meegegeven met de jonge duiven voor een korte trainingsvlucht. Zou deze
behandeling net het laatste zetje hebben gegeven om tot deze topprestatie te komen?
Bart van den Bovenkamp

Johan Vink, Balk
1e Orange Noordelijke Unie Zone 4
Eigenlijk hadden de duiven van Orange niet gelost moeten worden: hoewel de wind gunstig was, kregen ze het
moeilijk vanwege de buien onderweg. Bij Johan Vink kwam gelukkig
na een aantal dagen ook de laatste duif terug op het hok. De 5 jarige
duivin van Johan, genaamd “Jada”, wist ondanks alle moeilijkheden
haar superieure zegereeks op eerdere Orange vluchten voort te zetten en
te tooien met de kroon op het werk. Drie jaar op rij vloog ze
achtereenvolgens een 2e, een 4e en nu als klapstuk de hoofdprijs
Nationaal, Sector 4. Hoewel ze op alle marathonvluchten waaraan ze
deelnam nooit een keer miste, lijkt Orange met een ochtendlossing haar
op het lijf geschreven te zijn. Een werkelijke kanjer, die nu naar het
kweekhok verhuist. Vader van de duivin is een doffer afkomstig van de
combinatie Meulman uit Zevenaar en de moeder komt uit de “Orion”
lijn van Jelle Jellema. Besloten is de duivin met een doffer van Jelle samen te zetten voor de kweek. Ze verhuist
dan ook na het seizoen naar Nijverdal. Het hok van Johan is 7 meter breed en maar liefst 4 meter diep met een
voorzijde van gaas. De bodem aan de voorkant bestaat voor een meter uit roosters, waardoor de vloer nooit nat
wordt. De verzorging is betrekkelijk simpel: alle duiven gaan er ’s avonds uit om een uur te trainen. Dit gebeurt
met de vlag, wat in het begin wel eens wat moeilijk gaat, maar na enkele weken weten de duiven wat ervan ze
verlangd word. Medisch is het plaatje ook niet ingewikkeld, 3 á 4 keer in het seizoen gaat Johan naar Nanne
Wolff en alleen op diens advies worden medicijnen verstrekt. Johan’s favorieten krijgen “Wielink’s Super Top”
en zij die mee moeten op een vlucht krijgen de laatste dagen daarnaast een energie mengeling in potjes.
Gerard Klunder

Comb. Rekker-Westra, Berlikum
1e Orange, Noordelijke Unie Zone 4
Afgelopen seizoen liet de combinatie Rekker-Westra de marathon wereld op zijn grondvesten schudden. Wat
een prestaties werden daar afgeleverd! Dit jaar gaan ze vrolijk verder! In 1993 kwamen al de eerste postduiven
De overstap naar de lange adem is gemaakt omdat
Auke en Marijke het druk kregen met de kinderen.
Auke verteld dat hij de DVD van Jan Ernest had
gezien, daarna was hij meteen verkocht. De duiven
zitten in een strak trainingsregime en gaan in
principe elke week mee. Tien dagen voor de
bewuste overnachtvlucht worden ze thuis gehouden.
Opvallende zaken hierin zijn dat de duiven over het
algemeen niet meer met de afdeling mee gaan na
hun eerste overnachting en dat geen enkele duif
dagfond als voorbereiding krijgt, zelfs de jaarlingen
niet. Het blauwe topduivinnetje uit 2015 die
vandaag een 1e pakt, is gekocht als een bonnetje bij
Simon IJnsen. Deze betrouwbare duivin ging als 2e
getekende de mand in en maakte haar belofte waar!
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
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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Kijk ook eens op de NU-site www.noordelijke-unie.nl voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc.

