Jelle Jellema, Nijverdal 1e Bergerac (Libourne) Noordelijke Unie Zone 2 en totaal van 3.688 d.
Op vrijdagmorgen 17 juni 2022 werden in Libourne (vlak bij Bordeaux) om 7.15 uur 12.018 Nederlandse duiven gelost.
Daar vlogen er 3.688 van in het concours van de Noordelijke Unie. Op de planning stond nationaal St. Vincent en over
deze lossing is hier en daar al het nodige geschreven en gesproken dus dat gaan we hier niet over doen. Het werd in ieder
geval geen makkelijke vlucht. Op de losdag hadden de duiven te maken met zeer warm weer (+35 graden C°) en in het
begin hadden ze de wind tegen. Daarna licht de wind mee en op de tweede dag kregen de noordelijke duiven weer te
maken met kopwind. De eerste duiven vallen na 12 à 13 uur vliegen in het zuidwesten van Nederland en dat was gezien
de omstandigheden ook wel verwacht. Dat de eerste nog zoveel meters per minuut zouden maken had ik persoonlijk niet
verwacht. Harder dan 60 km per uur vliegen deden ook maar een paar duiven, want al snel zakt de gemiddelde snelheid
onder de 1000 mpm. Eigenlijk viel het de meeste deelnemers tegen dat ze niet door vielen. Ook bij de winnaar was dat het
geval. De andere morgen vielen ze weer niet dik en dan valt het midden op de dag, bij de meeste deelnemers, bijna stil.
Aan het einde van de middag komt het concours dan pas weer een beetje op gang als het wat afkoelt.
Honderddertig kilometer verder en ver ten
oosten van Strijen, waar de eerste nationale
duif door A.P. Overwater werd geklokt, doet
een tweejarig klein kras duivinnetje met
ringnummer 20-1165795 wat niemand voor
mogelijk hield. Ze vliegt op een jong van 6
dagen op een afwijkende plek en afstand een
2e nationaal en een 1e in de Noordelijke Unie
waar op de dag van lossing maar 16 duiven
doorkomen. Dat dit bij Jelle vaker gebeurt
weten we maar ook voor Jelle blijven dit
kippenvel momentjes. Jammer genoeg heeft
hij haar niet zien vallen en dat kwam puur
omdat hij ze deze keer ook niet had verwacht
op dit tijdstip. Jelle was wat aan het
rommelen in het hok toen hij een duif op de
volière hoorde vallen. Toen Jelle naar buiten
liep zag hij dat het er 1 van de 10 was die hij
op St. Vincent had ingekorfd. Ze zag er nog
zeer goed uit zoals je kunt zien op de foto die
vlak na de aankomst is genomen.
Als jaarling ging ze mee op de ZLU vluchten Agen en Narbonne. Op beide vluchten geen prijs maar wel goed thuis
gekomen. Dat is bij Jelle voldoende om als jaarling door te mogen naar het volgende seizoen. Haar vader is een samen
kweek product met zijn vriend Hugo Batenburg uit “Special One” x “Kleine Jade’. Haar moeder is ook samen met Hugo
gekweekt uit Jef x Rena. De kenners onder ons weten wat voor duiven dit zijn. Voor degene die het niet weten, Special”
One, Kleine Jade en Jef wonnen alle 3 een 1e internationaal Barcelona. Rena wijkt daar vanaf maar mag er met o.a. een 8e
nationaal Barcelona en een 6e nationaal Pau ook meer dan zijn. Wat een geweldige voorouders heeft dit duivinnetje. De
klasse van het kweekmateriaal zorgt er voor dat er in Nijverdal keer op keer bijzondere overwinningen zijn. Natuurlijk
worden daar ook duiven gekweekt die het niet of minder doen maar ver bovengemiddeld zitten er ieder jaar weer
bijzondere duiven tussen. Naast het kweken uit het beste van het beste is Jelle een topmelker en over hem is al zoveel
geschreven en gefilmd dat dit geen nadere uitleg behoeft. Wat me opvalt in de verzorging is dat de duiven veel de vrijheid
krijgen. Vrijheid in uitvliegen en in de keuze van de voeding. De duiven mogen uit het voer pikken wat ze op dat moment
nodig hebben wat over blijft gaat naar de jongen. Ook kunnen ze na behoefte mineralen pikken uit de potjes die op het
hok staan. Aan het voer wordt niets gekleefd omdat de duiven het dan verplicht op moeten nemen en ze dan geen vrije
keuze meer hebben. Stof om over na te denken. Wat er wel verplicht is, is elke avond verplicht minimaal een uur trainen.
Jelle nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige en weer heel bijzonder overwinning.
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 17-07-2022.

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

Arjan van Bekkum, Geldermalsem 1e Bergerac (Libourne) Noordelijke Unie Zone 1 van 1.431 d.
De vlucht vanaf Bergerac was deze keer in verband met de warmte een ochtendlossing en dus werden de duiven om 7.15
uur gelost. Dit maakt voor Arjan niet zoveel uit, want hij speelt ook ZLU met ochtendlossing.
En zoals verwacht kwamen er op dezelfde dag ook duiven thuis, al waren dat er niet heel veel. Dus was ook Arjan van
Bekkum trots dat hij om
21.08.19 uur, op een afstand van 853 km, zijn duivin 20-1320881 klokte. Na
het melden zag Arjan dat er nog niet veel duiven waren in de buurt en nu maar
afwachten en kijken naar de meldingen. Aan het eind van de avond bleek dat
hij de vroegste duif had in de Zone 1 van de Noordelijke Unie en dus winnaar.
Arjan is een zelfstandige ondernemer in de wegenbouw, die vanaf 1983 samen
met zijn vader de duivensport beoefent en in 2009 zelfstandig duiven is gaan
houden. In het seizoen wordt er plm. 4 uur per dag tijd besteed aan zijn duiven
en buiten het seizoen plm. 2 uur per dag. Als voorbereiding op de wedvluchten
maken zijn duiven ongeveer 1700 km aan trainingskilometers. De vliegduiven
worden omstreeks half maart gekoppeld, 1 jong groot gebracht en zijn
winnende duivin werd nu op 10 dagen broeden ingekorfd. De duiven worden
zowel op de vluchten met middaglossing als ochtendlossing op nest gespeeld.
De duiven worden goed verzorgd en krijgen als bijproducten snoepzaad, P40
en pinda’s. Er wordt gespeeld met 25 koppels van 2 jaar en ouder en 50 tot 60
jaarlingen. In de zomer wordt begonnen met ongeveer 110 jongen verdeeld
over 2 hokken. De winnende duivin komt uit een doffer x duivin van Cees de Boer uit Stavoren. Verdere lijnen van Giel
Jansen uit Epe, Peet en Paloma Solleveld uit Maasdijk, Jurrien van Amerongen uit Bunnik. Arjan bedankt, nogmaals
gefeliciteerd en veel succes.
Jacco van Grol

Huigens-v/d Molen, Bant

1e Bergerac (Libourne)

Noordelijke Unie Zone 3 van 742 d.

Met een verbluffend resultaat bewijzen Marc Van Der Molen en Frank Huigens hun pijlsnelle tocht richting de marathontop. Als piloot van zijn Boeing is Marc wel flinke hoogtes gewend, met teamgenoot Frank als soigneur van de vliegploeg
aan zijn zijde, maakte hij een niet eerder vertoonde droomvlucht met 1e en 3e in Zone 3 van de NU op Bergerac (993 km).
Goudhaantje voor de jonge combinatie (beiden nog dertigers) werd de
NL17-1674494. Een klasbak die in 2021 al de 1e NPO Dax won. Marc had met
wat ‘letters’ vrijdagavond gezellig gewacht en was voornemens rond vieren
weer uit de veren te gaan. De pikdonkere nacht en geen nachtelijke aankomsten
elders verleidden hem zich nog eens om te draaien, tot hij wakker werd gebeld.
“Gefeliciteerd met de vroege duif klonk het!”… een geintje of had het
automatisch melden zijn werk gedaan? In allerijl naar het hok gesprint, alwaar
de geweldenaar 494 gewond en wel zat bij te komen van zijn inspanning (nog
dezelfde dag naaide Nanne Wolf de winnaar dicht). Als beloofd snel buurman
Yoël Grootoonk gebeld dat er een duif was. Die dook uit bed, sprong over de
schutting en mocht nog net aan Marc’s zijde de aankomst van de NL201110459 vanuit het ochtendgloren over de bosrand aanschouwen … kloktijden:
4.41 en 5.02 uur. Een dag om niet snel te vergeten.
Slechts een paar jaar geleden bundelden Marc (kweekploeg van 20 koppels) en
Frank (vliegploeg van 33 nestkoppels) hun krachten om nu al stevig te oogsten.
De naam viel al; Yoël Grootoonk is de zoon van Jan, wiens duiven een stevige impact hebben bij Huigens-v/d Molen. De
494 – bij inkorving op eitjes van 10 dagen - is een zoon van de 3e Int. Pau. Grootoonk (waar Jan tijdelijk onderkomen
voor zocht) gekoppeld aan een Nijdeken doffer. De duivin 459 – al 52e NPO Limoges 2022 en op jong van ong. 10 dagen
- is een kruising Grootoonk x Koen & Sammy Debacker (BE). Met ook nog waardevolle inbreng van o.a. Gerard
Schalkwijk duiven in de kweekploeg kwaliteit te over dus, resulterend in een topuitslag die ook nog de Grootmeesters
titel in sector 4 opleverde. Een prestatie om trots op te zijn!
Albert Roording

J. van Zwienen, Emmer-Compascuum 1e Bergerac (Libourne) Noordelijke Unie Zone 4 van 543 d.
Gewapend met drie duivinnen en 1 doffer kwam Jan van Zwienen aan de start voor St. Vincent middaglossing. Achteraf
werd dat Bergerac (Libourne) ochtendlossing. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend om met een select groepje ervaren
rakkers aan de streep te kunnen komen. Wegblijven tijdens trainingsvluchten, roofvogels of ziekte. Bij Jan mogen we wel
gerust spreken van een soort 'valse start' dit seizoen. Want vier à vijf weken geleden begonnen de duiven ineens minder
goed af te komen van de vluchten. Duivenmaat en plaatsgenoot Abbink en hij krijgen normaal de duiven een beetje gelijk
op weer. Maar naarmate de vluchten vorderden, was dit niet meer het geval. Tijd voor de dierenarts.
En dan blijkt er ineens paratyfus onder de duiven te zitten.
Een grote nachtmerrie, zo vlak voor aanvang van de
belangrijke vluchten. Maar Jan is niet bij de pakken neer
gaan zitten. Tien dagen baytril en na twee dagen zag je de
duiven weer beter worden. 'En na 10 dagen jakkerden ze
erover. Maar een rondje om het huis is wat anders als 1.000
kilometer'. Dus het werd afwachten voor de vlucht. Hoe zal
het gaan? Niet onverdienstelijk om het zacht uit te drukken!
1e van zone 4 en 3 van de 4 in de prijzen (plaats 18 en 67
zone 4). De winnaar is ingekorfd op een groot jong van een
dag of 12. In zijn afstamming zien we Peter Bruinenberg uit
Steenwijk met in de papieren de “Jolijn” en de Barcelona
doffer. Verder zit er op het hok eigen oud soort, wat
voornamelijk in de duivinnen stroomt die nu prijs vliegen.
En verder G. Keesmaat, H. Hoeks en Rekker-Westra.
De winnaar genaamd 'De Pastoor' kwam perfect uit de goeie
richting en viel direct op de klep. 'Een kippenvel momentje
weer en de bevestiging dat het goed zit. Dat geeft
vertrouwen voor de rest van het seizoen'. ‘De Pastoor’ dankt
zijn naam aan het witte befje die hij heeft, net zoals een
pastoor. Wanneer hij weer mee gaat? Waarschijnlijk kunnen
we hem weer verwachten op Bergerac!
In de voorbereiding naar de overnachting toe, gaan de
duiven niet verder dan 350 à 400 kilometer op de
wedvluchten. Ook de jaarlingen niet. Qua voeren wordt er
licht gevoerd met “Keen light”. Pas vanaf de zaterdag tot dinsdag voor inkorven komt de Koopman “all in one” erbij.
'Vroeger werden door de ouderwetse melkers vetklompen ingekorfd, maar toen deden de duiven er ook wel 2 dagen over.
Tegenwoordig gaan de vluchten sneller, dus hoeven ze niet zo zwaar te zijn'.
Ik kan u gerust vertellen dat Jan een eigen kijk op duiven heeft!
Dat heeft hem gebracht waar hij nu is. Winnaar zone 4 op Bergerac. Van harte!
Fabian Wendel
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