Combinatie Meulman, Zevenaar

1e Limoges Noordelijke Unie Zone 1 en Totaal van 7.295 d.

Bijzondere overwinning voor de Comb. Meulman uit Zevenaar
Bijzonder kun je deze overwinning wel noemen. Niet alleen door het tijdstip van de aankomst (de 18-1678532 viel om
05.11.57 uur net nadat het licht was geworden) en de oostelijk gelegen aankomst (dit met een NO-wind) maar vooral door
de summiere voorbereiding en de heftige periode die de combinatie meemaakte voorafgaande aan deze speciale
overwinning.
Charles Meulman is 63 jaar en heeft al vanaf zijn tiende jaar postduiven.
Toen hij 17 jaar oud was, leerde hij zijn vrouw Marga kennen en die
bleek ook gek op de duiven te zijn. Zo ontstond de man vrouw
combinatie Meulman. In 2008 werd er in het kader van de specialisatie
gekozen voor de marathonvluchten. Dit deden ze met hoofdzakelijk
duiven van de Comb. Leusink uit Neede. Vooral de “61” ontpopte zich
als een superkweker en menig kind en kleinkind uit deze duivin vloog
teletekst (ook op andere hokken). In juni vorig jaar overleed Marga aan
de gevolgen van haar nierziekte en viel Charles in een diep gat. Hij
wilde wel graag door met de duiven en dat onder de dezelfde naam als
in de tijd met zijn vrouw. Omdat hun oude club ophield te bestaan moest
er een nieuw lid in de combinatie worden opgenomen en dat werd
dochter Maike. Ze heeft de liefde voor de duiven van haar ouders
meegekregen en verricht nu de nodige hand en spandiensten voor haar
vader die vanwege een allergie voor duivenstof niet alles alleen uit kan
voeren.
Zaterdagmorgen was Charles om 5 uur opgestaan. Normaal gaat hij dan
eerst naar buiten om te kijken of er een duif is. Daar ging hij deze keer
niet vanuit dus werd het wat later dat hij naar buiten ging. Toen bleek er
al een duif in de ren te zitten. Gelukkig had het systeem zijn werk
gedaan al had hij hem graag aan zien komen. De verwachtingen waren
van tevoren niet hoog gespannen dus dan ben je wel even de kluts kwijt
als je dit overkomt.
Door de ziekte en het overlijden van Marga stond de duivensport de laatste tijd op een laag pitje. Om de zinnen te
verzetten is afgelopen winter het hok verbouwd en konden de duiven daardoor maanden niet los. Dat was ook de reden
dat er pas laat is begonnen met africhten. Zo laat dat de duiven niet meer met het programma mee konden. De duiven zijn
dus zelf (door dochter Maike) of door anderen weggebracht. Dit niet verder dan 200 km. Dat vond Charles een te magere
voorbereiding voor zijn grotendeels onervaren ploeg. Door de relatief korte afstand van Limoges en op aandringen van
degene die geholpen hadden het hok te verbouwen werd er toch deelgenomen aan Limoges met als gevolg dit bijzondere
resultaat.
De winnende duif was één van de 4 duiven die Charles al eens eerder op een marathonvlucht speelde, voor de andere 12
was het hun vuurdoop. De winnaar van Limoges zat 16 dagen te broeden en was zo gek op de bijna uitkomende eieren dat
hij steeds tijdens de broedbeurt van zijn duivin bij haar in het nest kroop. De zondag voor het inkorven heeft Maike hem
samen met de andere deelnemende duiven nog een 35 km weggebracht. Met weinig trainingskilometers in de vleugels
maar wel uit het goede hout gesneden (vader Jan Kastelijn en moeder Jellema) en super gemotiveerd verslaat deze doffer
7.295 concurrenten en maakt hij van Limoges 2021 voor de combinatie Meulman een vlucht om nooit meer te vergeten.
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 1-07-2021.

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

Comb. G. Beelen en Zn, Hierden

1e Limoges

Noordelijke Unie Zone 2 van 2.196 d.
Tegen Harderwijk aan ligt het landelijk gelegen Hierden, waar vader Gerrit en zoon Christiaan Beelen op zaterdag 29 mei
hun grootste succes uit hun nog prille marathon geschiedenis boekten. Het was de rode doffer met het ringnummer 181596202 die ervoor zorgde dat er in huize Beelen even met trots een bescheiden feestje gevierd kon worden.
Gelost op vrijdag 28 mei om14.00 uur voor een afstand van 787 km arriveerde
de winnaar met een snelheid van 1307 mpm. om 06.46.06 uur op de hokken met
als resultaat 1e Noordelijke Unie zone 2, 2e Noordelijke Unie totaal van 7.295 d.
1e NPO Afdeling 8 van 1.971 duiven. Het elektronische meldsysteem deed zijn
werk goed, want even later kwamen de eerste felicitaties binnen. Deze doffer
was vorig jaar 2x mee geweest op de overnachting en 2x prijs en werd nu
gespeeld op eieren van 10 dagen. De duif komt uit de moeder “Sanne” eigen
kweek met bloedlijnen van Martin van Zon x vader doffer van Ton van der
Walle uit Beerta. Moeder “Sanne” heeft al eens een 2e NPO Issoudun gevlogen.
Gerrit Beelen is in 2009 begonnen met duiven en in 2012 is Christiaan op 14jarige leeftijd in de Combinatie gekomen. Men is begonnen op de vitesse,
midfond en eendaagse. De Meerdaagse lonkte Christiaan en zo is men 3,5 jaar
geleden zich ook toe gaan leggen op deze discipline. Niet omdat ze op de
kortere afstanden niet succesvol waren want daarop werden en worden met
regelmaat ook teletekst uitslagen genoteerd. We denken dat we in de toekomst
zeker meer van deze Combinatie gaan horen op de meerdaagse vluchten. Familie Beelen nogmaals gefeliciteerd, bedankt
voor de gastvrije ontvangst en wellicht tot een volgende keer.

Kees Poel

P. Oude Nijhuis, Oldenzaal

1e Limoges

Noordelijke Unie Zone 3 van 1.562 d.
Als ik Piet eindelijk – telefonisch – te pakken krijg, blijkt hij op vakantie in Zeeland te zijn. De verzorging van zijn
marathoncollectie is in vertrouwde handen van zijn broer, die – net als vader vroeger – ook duivenliefhebber is. De zeer
spraakzame Piet blijkt op vakantie nog volop te genieten van de prestatie van zijn 3-jarige nestdoffer.
De 8-1551827 trainde de laatste tijd fantastisch met zijn hokgenoten en werd op 10 dagen broeden ingekorfd.
Op die bewuste ochtend kon hij niet zo goed slapen, ondanks dat een eventuele
aankomst zou worden gemeld door een belsignaal. In de vroege ochtend viel het
weer tegen, maar tegen 7 uur klaarde het wat op. Toen Piet rond half 9 zijn duiven
had verzorgd en hij naar huis liep, zag hij in de verte een duif aankomen, die
prompt op de klep landde. “Dat gebeurt me niet zo vaak, dat ik een vroege duif
ook echt zie aankomen. Meestal ben je net even iets anders aan het doen.”
Piet speelt al 43 jaar met duiven en heeft in de 90-er jaren contact gekregen met
ene Slotboom uit Den Haag, die de ZLU speelde. Van hem kreeg hij een paar
jongen en een nazaat daarvan heeft hij gekoppeld op zijn beste vliegdoffer, die op
de marathons 7 op 7 vloog. Dat zijn de ouders van de 827 geworden.
Behalve dit soort duiven, huizen er bij Piet ook duiven van J. Jellema,
H. Borgerink en H. Geerink. De 827 was in 2020 ook al erg vroeg van Périgueux
om half 7. Piet werd toen in Sector 3 de Beste Grootmeester van Périgueux met 8
duiven mee en 7 prijzen. Hij vindt dat een prachtig kampioenschap.
Ondanks aandringen van de verenigingsfunctionaris had Piet zijn ster niet gezet
voor de hoofdprijs.
“Daar maak ik me niet druk om. Ik geniet er erg van dat ik mannen als H. Zwiers
en J. Jellema op deze vlucht de loef heb afgestoken.”

Arnold Kok

Comb. Abbink, Emmer-Compascuum

1e Limoges

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.172 d.
De winnaar van Zone 4 van de Noordelijke Unie vinden we in Emmer-Compascuum bij de Comb. Abbink. Het is de
krasduivin NL 19-1238992, ingemand op een jong van één dag oud, die dit huzarenstukje voor elkaar kreeg. In de
totaaluitslag van de NU pakt ze de vierde stek van 7.295 duiven en dat op een afstand van 877 kilometer met kopwind!
Voor de Comb. Abbink, bestaande uit Remco (42 jr.) en Kyran (11 jr.) is dit de eerste grote zege in hun nog jonge
duivensportcarrière. In 2018 zijn ze met de
duivensport gestart.
Als kind had Remco al een paar jaar duiven, dus
helemaal onbekend was hij er niet mee. Remco
koos voor het fondspel wat naar zijn mening
beter bij hem paste. Zijn basisduiven komen van
plaatsgenoot Jan van Zwienen en John van de
Wildenberg uit Oss. Met Jan van Zwienen
hebben vader en zoon Abbink een enorme goede
band en ze steunen elkaar dan ook door dik en
dun. Zo komt er ieder jaar een ronde jongen van
Jan richting Remco en Kyran. De winnende
duivin van Limoges komt rechtstreeks van Jan
van Zwienen. De eerste duif van Jan van Zwienen
(11e in zone 4) is de nestzuster van de winnende
duivin van Remco en Kyran. Dat zegt wel genoeg
lijkt me zo.
Er werd dit jaar gestart met 80 oude duiven,
waarvan er nu nog 65 over zijn. Tot Chimay werd
er op weduwschap gespeeld, daarna ging de zaak
op nest voor Limoges. Eerst zouden 30 duiven
meegaan, maar vanwege een slecht verlopen
Chimay werd besloten alleen de duivinnen te
spelen. Zij werden ingemand op 10-12 dagen
broeden. Alleen de winnende duif werd op een
jong gekorfd. Dat kwam omdat zij na 3 dagen al
legde. Het ei was niet goed maar er werd een ei van de kwekers onder gelegd en zodoende zat zij een aantal dagen vooruit
bij de rest. Op Limoges werd een prachtige serie neergezet met 11 prijzen van 15 gezette duiven, waarvan 7 duiven in de
eerste 100 van Zone 4. De winnende duivin komt van vaderszijde uit de lijn van 'Jolijn' van Peter Bruinenberg en de 1e
nationaal Aurillac van Jan van Straten. De moeder komt uit 'Ravi' x 'Ulla' van Arie Dijkstra uit Oudwoude. Vorig jaar
maakte ze haar debuut op Limoges en speelde als jaarling prijs. Zij is erg gehecht aan haar nest.
Remco en Kyran van harte proficiat met deze prachtige prestatie!
Gerrit van Eikenhorst
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