Arnold en Matthijs Kok, IJsselmuiden 1e Limoges Noordelijke Unie Zone 2 en totaal van 6.710 d.
De totaal overwinning in de NU op Limoges is gewonnen door de vale nestduivin “Lucky” (2019-1270919) van Arnold
(71 jr.) en Matthijs (37 jr.) Kok. In 2020 was er op dit hok ook al een (zone) overwinning in de NU. Toen op
Chateaudun met hun dagfond duivin “Noa”. Deze overwinning was wel heel bijzonder omdat van te voren werd gedacht
dat, gezien de harde kopwind op het 2e deel van de vlucht, de vroege duiven in de voorvlucht zouden zitten.
Zoals vaak ging er aan deze overwinning iets vooraf. Ze had namelijk samen met haar doffer een afwijkend plekje op het
hok gekregen omdat ze dat zelf hadden uitgezocht. Arnold zag wat dit plekje met het koppel deed en timmerde een soort
van broedhol voor ze. Ze zaten daar vaak samen in te broeden en werden ingekorfd op 11 dragen broeden met dit als
resultaat. Haar doffer was trouwens de tweede aankomende duif dus zie je wat extra motivatie doet. Het had niet veel
gescheeld of Arnold had de aankomst gemist. Hij had de jas al aan om en klusje uit te gaan voeren buitenshuis.
Gelukkig zag hij haar nog net op het dak vallen. Daarna was er wel de nodige stress omdat het meldsysteem bij de
Compuclub voor de zoveelste week op rij niet naar behoren functioneerde. Jammer want daardoor kon hij niet direct
volop genieten van deze mooie overwinning. Lucky komt uit een doffer die werd gekregen van broer Gerard (inteelt naar
Vale Jos). Haar moeder is gekweekt door de combinatie Vieberink en die heeft Arjan Beens (via Frank Zwiers) en
Jellema bloed in de aderen stromen.
Ze wordt na haar overwinning niet meer
gespeeld dit jaar en haar doffer mag nog
wel aan de bak.
In zijn werkzame leven was Arnold
leraar in het basisonderwijs en
tegenwoordig is hij een gepassioneerd
duivenmelker en zanger in een koor.
Zijn vader had voor de oorlog al duiven
dus de duivensport is er met de paplepel
ingegoten. Hetzelfde geldt zijn zoon
Matthijs waar de kwekers zijn
gehuisvest en zijn broer Gerard
(voorzitter NU). Arnold en Gerard
vierden pas hun 50-jarig jubileum als
NPO lid (ze verzorgen al 55 jaar duiven)
dus aan ervaring ontbreekt het niet.
Vanaf 1987 wordt er vanaf het huidige
adres gevlogen. Dit gebeurde daarvoor
vanaf het ouderlijkhuis samen met zijn
broer en zijn vader. Vanaf 2004 is er
besloten om te gaan specialiseren op de
eendaagse en de meerdaagse fond. Dit gebeurt vanaf 2008 op nest en dat op maar 12 vierkante meter hok. Als je daar dan
ook de jongen op moet huisvesten dan weet je dat het woekeren is met de ruimte.
Dit belet Arnold niet om met regelmaat prachtige uitslagen neer te zetten.
In 2022 wordt er gespeeld met 12 koppels eendaagse fondduiven en met 12 koppels meerdaagse fondduiven.
Bij Matthijs zitten de 12 kweekkoppels. Dat zijn 4 koppels voor de eendaagse fond en 8 koppels voor de meerdaagse.
Daar komt nu dus een hele speciale bij.
Arnold probeert in het begin van het seizoen de meerdaagse fondduiven zo te koppelen dat ze op eieren van 10 à 11 dagen
zitten. Tijdens de tweede helft van het seizoen worden deze duiven vaker op een jong van 6 dagen gespeeld. De jaarlingen
worden meestal tegelijk met de eendaagse fondduiven gekoppeld en vervolgens ook op 1 of 2 eendaagse fondvluchten
gespeeld. Daarna gaan ze naar 1 meerdaagse fondvlucht, en bij gunstige omstandigheden soms naar twee.
Arnold het was me een waar genoegen om je te interviewen en ik merkte aan alles dat je niets aan het toeval overlaat en
altijd gaat voor het hoogst haalbare.
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 30-06-2022.

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

K. v. Nieuwenhuijzen, Amersfoort

1e Limoges Noordelijke Unie Zone 1 van 1.764 d.

Zoals elk jaar starten de afdelingen 7 t/m 11 twee weken voor St. Vincent met hun eerste overnachtvlucht. Die verloopt
nogal eens moeizaam en met trage aankomsten. Dit keer gooide het weer deels roet
in het eten. Onderweg moesten de duiven een regenfront trotseren en stond er
halverwege de vlucht een pittige NO-wind. Kees zijn duif kon het beste omgaan
met de omstandigheden en viel om 7.42 uur op de klep. Ze werd als 4e afgevlagd
van de gehele Noordelijke Unie.
Het was Kees Jr. die haar zag zitten op de klep op het moment dat hij net een
boodschap wou gaan doen. De winnares is een laat jong van 2020 die in 2021 ook
mee mocht naar Limoges en toen als 2e arriveerde en nog een mooie prijs speelde,
daarna is zij het hele jaar niet meer gespeeld. Dit jaar is ze het gehele programma
mee geweest t/m het weekend voor Limoges. Ze ging mee op 10 dagen broeden,
net zoals alle andere 10 duiven (5 vlogen prijs). Ook hun 2de duif speelt nog een
kopprijs (60ste in de zone). Hun 1e duif is een 75% Henk de Bree en 25% van
Brukman uit Baarn. De 2e en 3e duif (zusjes) zijn ook 50% het soort van Henk de
Bree. Dit soort duifjes kunnen goed met deze weersomstandigheden omgaan, de
oude nestor Henk de Bree draaide zelf ook 6 uit 6 op deze vlucht. Wekelijks bellen Kees Sr. en Kees Jr. even naar Henk
om te vertellen hoe laat ze los zijn en zo is er een ware vriendschap ontstaan.
Vader Kees verzorgt het los laten en door zijn COPD doet zoon Kees de rest.
In 2022 werd gestart met 56 duiven waarvan 11 koppels programma duiven die op weduwschap gespeeld wordend. De
overige duiven zullen meegaan op diverse neststanden op de NPO-marathon vluchten.
Op de vraag hoe vader Kees in aanraking was gekomen met de duivensport kreeg ik toch wel een bijzonder iets te horen.
Als kleine jongen was hij al gefascineerd in de duiven van de achterbuurman die dagelijks hun rondje maakte.
Als 8-jarig jongentje kocht Kees zijn eerste duif van deze buurman voor 5 cent, het was een ongeringd duifje. Niet veel
later werd er een goede gekocht (een geringd duifje) voor 25 cent en zo is het virus bij Kees Sr. begonnen.
Kees Jr. is doordat vader duiven had er zo bij ingegroeid. Ik was bij twee gepassioneerde melkers waarvan de duiven eruit
zagen om door een ringentje te halen en als je het mij zou vragen dan vermoed ik, dat hier dit seizoen nog diverse vroege
duiven gaan vallen. Kees Sr. en Kees Jr. veel succes nog dit seizoen!
Jacco van Grol

Klaas Buwalda, Sexbierum 1e Limoges Noordelijke Unie Zone 3 van 1.670 d.
De winnende duif van Limoges in Zone 3 vinden we bij de 36-jarige Klaas Buwalda
in het Friese Sexbierum. Klaas had zaterdagochtend de wekker op 5 uur gezet en is
vanaf 8 uur goed gaan opletten. Om 9.15 uur zag hij dat er in sector 4 nog geen
enkele duif gemeld was en toen om 9.16 uur de NL 20-1042006 'Assepoester' viel
wist hij dat dit een vroege duif moest zijn. Ze was niet echt moe, maar voelde wel
nattig aan. Ze had weinig gewicht verloren.
Zij zat op tien dagen broeden en had daarnaast de zorg over een groot jong.
'Assepoester' heeft als vader de NL 14-1414069 'Johan'. Hij komt uit een doffer van
Allard Dijkstra uit Sneek (lijn Jelle Jellema) x een duivin van A. Meerkerk (ras Piet
de Weerd). 'Johan' vloog o.a. in 2016 een 1e Nationaal Orange Sector 3 en 4 van
4.836 duiven. Ook is hij al vader van de 6e Nationaal ZLU Agen in 2019. De moeder
van 'Assepoester' is de NL 19-1272893 'Golden Girl' van Jan Grootoonk uit Bant. Zij
komt uit 'Nygel' x 'Julia' afkomstig van Fond Goud Oost (Mr. Gijs x Dochter Spirit).
In de totaal- uitslag van de NU op Limoges behaalt 'Assepoester' een prachtige 3e
plaats en dat tegen 6.710 duiven! Het is net als haar vader een onopvallende duif.
In 2019 verhuisde Klaas naar Sexbierum en kweekte daar zijn eerste jongen. Deze debuteerden in 2021 als jaarlingen op
Périgueux en/of Bergerac. Een deel van deze duiven gingen nu naar Limoges. Klaas startte dit seizoen met 84 oude
vliegduiven (60 jaarlingen) die op nest worden gespeeld. Zijn basisduiven komen van o.a. Rekker-Westra – Allard
Dijkstra- Jan Grootoonk en Coen van Haarlem. Als jonge duif worden ze opgeleid op de natour of taartvluchten. Ze
worden nooit zelf weggebracht en gaan voor het eerst direct met de container mee. Er gaan relatief gezien maar weinig
jongen verloren. Eens per drie weken worden de duiven medisch gecontroleerd door dierenarts Nanne Wolff. Er wordt
volle bak gevoerd met als basis Champion Plus Versele Laga met zwarte mais – de Beyers mengelingen Koopman All in
One en Jellema en de laatste dagen voor het inmanden Energy Plus van Versele Laga. In de voorbereiding gaan de
duiven iedere week mee.
Klaas, van harte proficiat met deze prachtige prestatie!
Gerrit van Eikenhorst

Auke Heidstra, Rottevalle

1e Limoges Noordelijke Unie Zone 4 van 1.064 d.

De favorieten van Auke waren niet mee vanwege de weersvoorspellingen. En dan zit je wel iets anders te wachten. Maar
er werden 10 duiven met vertrouwen meegegeven en dan is het maar weer afwachten. Op zaterdag morgen zat Auke even
alleen achter thuis bij zijn zitje. 'Ik zat eigenlijk op de duiven van de Friese Fondclub te wachten, die konden bijna komen.
Maar ineens kwam er wel 1 heel snel naar beneden. Ik had op de korte vlucht alleen maar doffers mee en dit was een
duivin'. Meteen had Auke wel in de gaten dat het om een goeie moest gaan. Achteraf blijkt het de zone 4 winnares te zijn
tegen 1064 duiven! Ze werd geklokt om 10.14 op een afstand van 878 kilometer. 'Deze hebben we maar weer binnen en
mijn dag was goed'.
De winnares, een blauwband duivin, werd ingekorfd op 14
dagen broeden. De bedoeling was eigenlijk op een stand
van 10 dagen, maar het leggen ging vlot. Dus bij aankomst,
stonden de eieren op uitkomen. Haar moeder speelde vorig
jaar een 7e NPO St. Vincent. En diens moeder, dus de oma
van deze winnares is niemand minder dan 'Aster' met een
1e nat. St. Vincent, een 4e nat. Cahors en een 6e nat.
Cahors. Tevens is de moeder een kleindochter van de
bekende Dopke. De vader is een achterkleinzoon van Aster
en Dopke. Dus aan beide zijdes zien we deze twee duiven
terug. Verder speelt zijn moeder een 1e van St. Vincent
tegen 386 d. en een 12e tegen 1116 d. op Bergerac.
Wederom: Goed soort verloochent zich niet.
In de voorbereiding naar Limoges toe, maken de duiven
niet enorm veel kilometers. Auke houdt niet van twee
nachten mand, daardoor zijn de midfond vluchten
afgevallen. De winnares is drie keer ingekorfd op de
vitesse. En op de zaterdag voor inkorving is ze nog naar de
supervitesse geweest. De vrouw van Auke werkt in Joure,
zo'n 25 kilometer van het duivenhok. Hier zijn ze nog een
2-3 keer naar toe geweest op een middag. En het trainen bij
huis? 'Ik zie berichten dat ze een uur in de lucht hangen, dat
is hier absoluut niet zo. 's Ochtends gaan de doffers eruit en
's middags de duivinnen als de doffers op nest zitten. En
dat is voldoende. Er wordt niet overdreven hard gevlogen, ze zitten liever in de tuin, dan dat ze vliegen'.
De prioriteit ligt dus niet bij arbeid, maar bij gezondheid. Maar naar de dierenarts gaat Auke niet. Een wormpil in April.
Drie weken voor het inkorven wordt er een rookblokje aangestoken. En er wordt gebruik gemaakt van een super ornithose
mix, wat ook werkt tegen het geel. En that's it!
Ik vraag of Auke even een foto kan maken van hem met de winnares. Antwoord: 'Moet ik ook alvast 1 maken van de
winnaar op St. Vincent?'. We gaan het zien! Succes!
Fabian Wendel
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