Gebr. van Deutekom, Elburg 1e Perigueux Noordelijke Unie Zone 2 en 1e totaal van 8.489 d.
Met de bloemen voor de grote overwinnaars in de
Noordelijke Unie op de vlucht Perigueux gingen we
dit keer naar het mooie Hanzestadje Elburg op de
Veluwe naar de 56-jarige Henk- en de 54 jarige Jan
Willem van Deutekom. De hokken staan bij het
woonhuis van Jan Willen aan de haven. Voor velen in
de duivensport geen onbekenden. Het was voor hun
bijna een herhaling van 4 jaar geleden op de vlucht
Perigueux toen zij 1e werden in de Noordelijke Unie
Zone 2. Ook deze keer kwam de winnende duif, net
als in 2017, midden in de nacht aan in de
neutralisatietijd. Gezien de weersomstandigheden
waren de duiven gelost op vrijdagmiddag om 15.30
uur, wat later dan normaal, maar toch gelukte het de
doffer “Eric” met ringnummer 18-1590365 om in het
donker op de hokken in Elburg terug te keren.
Een beetje hadden de gebroeders er wel rekening mee
gehouden dat er in de nacht duiven thuis konden
komen, want Jan Willem had de pieper van het
constateringssysteem naast zijn bed gezet. Maar toch
was hij nog verbaast toen hij om 02.01.38 uur verrast
werd door “Eric” die na een vlucht van 891 km thuis
was gearriveerd met een snelheid van 2667N mpm.
Toch ook interessant om te weten wie “Eric” is. Het is
een 3-jarige doffer van de moeder “Surprise”, 2015, van Stefan Leloux en Zn. uit Kapelle x Co van Dommelen en de
vader “De Bonte”, 2015, van Wanroy x Jellema via Hummelink uit Vorden. Het overnachtingsspel wordt gespeeld vanaf
nest op alle standen. Maar de winnende doffer was 2 maanden geleden zijn duivin kwijtgeraakt en was sinds een week
weer een beetje aan de scharrel met een nieuwe vriendin. Een vaak niet bekende neststand, ook niet voor een topprestatie.
Een topprestatie is het zeker want hij werd hiermee tevens 1e in de Afdeling 8 van 2.585 duiven en 1e in de Sector 3 van
de NPO van 6.452 duiven.
Maar hij moest toch maar mee want het was er een met enige ervaring. Was als jaarling alleen naar Bergerac geweest, als
2-jarige niet in de mand en dit jaar wat marathonvluchten betreft begonnen op Limoges.
De Gebr. van Deutekom komen uit een echte duivenliefhebbers familie, want opa is begonnen met duiven, later
overgenomen door hun vader, die nog zeer regelmatig even bij de duiven komt kijken en nu dus Henk en Jan Willem. Zij
zijn dit jaar begonnen met 120 vliegduiven, maar door de zwaarte van het seizoen ook al een paar kwijt. Zij nemen toch
deel aan alle marathonvluchten met een vrij jonge ploeg duiven.
We denken dat we misschien nog wel eens terug moeten naar Elburg.
Henk en Jan Willem nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige overwinning en bedankt voor de gastvrijheid.
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).
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 25-07-2021.

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

Gerard Schalkwijk, Lopik

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 1 van 2.563 d.

Déjà vu.
Dat is wat mij als eerste door het hoofd schoot toen ik contact op ging nemen met Gerard Schalkwijk. In 2020 beleefde hij
namelijk dezelfde ervaring op Perigueux en ook toen mocht ik een stukje over hem en zijn duiven schrijven. In 2020 was
hij de totaal winnaar en kon ik een heel A4 vol schrijven. Deze editie net geen totaal winnaar maar nu met een 1e, 2e en
3e in zone 1 en 2e totaal is dit misschien nog wel een indrukwekkender. Met Gerard kun je uren over de duiven praten. De
voorbereiding, nachtvliegers, vererving, medische begeleiding, enz. passeren dan de revue. Met maar een half A4 ter
beschikking moet ik me dus beperken tot de duif die heeft gewonnen en zullen jullie vast nog veel meer gaan lezen in de
nationale duivenpers over Gerard en deze prachtige prestatie op Perigueux.
De winnaar in zone 1 is Night Goldplay. Deze jaarling doffer komt uit zijn
bewezen nachtvliegerslijn. In de stamboom zit, net als bij de winnaar van
2020, Orange Oil. De jaarlingen zitten op het nieuwe vlieghok met een open
voorfront. De motivatie om in het donker door te knallen haalde deze doffer
uit de verzorging van 2 jongen van 2 weken oud en alweer eieren in de pan.
Normaal laat Gerard er maar 1 jong bij liggen maar deze had hij over het
hoofd gezien. Gaf dit dan toch iets extra’s? Als voorbereiding had hij een
goede 1700 km aan invliegkilometers gemaakt. Gerard streeft er wel naar om
in de voorbereiding alle vluchten met (voorspelde) slechte omstandigheden te
omzeilen door ze dan zelf weg te brengen (tot aan Frankrijk aan toe). Ze
worden dan dat weekend niet op het reguliere programma gespeeld. Voor het
inkorven geeft hij alle duiven een S.A.S. druppel in ieder neusgat en na elke
vlucht ontsmet hij de duiven met het nieuwe revolutionaire middel Turbo Desinfect (hier zit geen antibiotica in verwerkt).
Natuurlijk komen deze producten uit zijn eigen keuken (Travipharma) maar ook bij anderen zijn de resultaten sterk
verbeterd nadat ze deze producten gingen toepassen. Het seizoen moet voor Gerard eigenlijk nog beginnen. Alles staat
namelijk in het teken van de ZLU. De opleiding van de jaarlingen op de kortere NPO-vluchten verloopt in ieder geval al
bijzonder goed. Gerard, succes op de internationale vluchten en we gaan zeker nog meer van je lezen dit seizoen.
Marcel van Stralen

Siem en Karst Kolk, Genemuiden

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 3 van 1.964 d.

Je zult maar naast Arjan Beens wonen…. Dat is het geval bij
deze vader/zoon combinatie. “We doen best veel samen. Ik korf
zijn duiven wel eens in”, zegt Karst, de manager van de
duivenkolonie aan de Blokhuisweg. Karst en zijn vader Siem
vliegen het hele programma. Hoewel ze vorig jaar nog 1e
Grootmeester van Sint Vincent in de Sector waren en de 4e
Grootmeester van Nederland over alle middaglossingen, slonk
de animo voor deze vluchten toch nogal. “We worden er
natuurlijk niet vrolijk van, als Arjan er een hele serieduiven voor
je neus draait. Je ziet ze telkens weer vallen. Maar afgelopen
zaterdag maakt natuurlijk wel wat goed.” Om half drie in de
nacht ontdekte Karst hun jaarling duivinnetje naast het dakraam
van hun huis. Na ruim een uur liep het schimmeltje binnen. Haar vader is een zoon van topkweker ‘De Belg’ , voor €35
gekocht op Toppigeons. Haar moeder komt van plaatsgenoot Gerard Heutink. Ze zat op een groot jong en op eieren van 5
dagen. Nakomelingen van De Belg vlogen o.a. 1e NPO Salbris, 3e NPO Cahors, 11e NPO Dax en 13e NPO Sint Vincent.
Verder is de combinatie succesvol met nazaten van een zoon van het Klein Kweekstertje van Jellema en enkele duiven
van Cees Nijdeken. Meestal werden de duiven op eieren gespeeld, of kleine jongen. “Dit jaar probeer ik ze de
kweekcyclus af te laten maken, als dat in het programma past”, vertelt Karst. Zo geschiedde dus bij de winnares.
Bij Siem en Karst Kolk klop je niet gauw tevergeefs aan voor een bon. Ondergetekende vloog dit jaar een 1e in het NIC
met een doffer uit 2 duiven van de combinatie. “Ach, “zei Karst destijds, “we moeten elkaar toch een beetje
vooruithelpen!”
Arnold Kok

Liekel Wilpstra, Boerakker

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.055 d.

De startplaats van afgelopen weekend was Perigueux. Een prachtige stad midden in de Dordogne met bijna 30.000
inwoners. Een prachtige kathedraal schittert daar in de aloude stad. Voor onze duiven geen tijd voor sightseeing, maar de
opdracht om zo spoedig mogelijk de stad te verlaten en huiswaarts te keren. Het IWB voorspelde een hoofdpijndossier
voor de lossingscommissies dit weekend. Zowel de dagfondspelers, als overnachtspelers zullen dit onderschrijven in
Friesland. Vooral de jaarlingen hadden het niet makkelijk. Gejaagd door de wind werden de duiven om 15.30 uur gelost.
De meeste duiven zullen dan ook nog niet moe geweest zijn toen de
duisternis inviel en een flink aantal besloot dan ook om door te zetten en
vroeg in de ochtend of zelfs midden in de nacht te arriveren. Zo ook
onze winnaar van zone 4 Liekel Wilpstra. Hij vertrouwde het al niet en
had zeer bewust de lampen in het hok aangelaten. Een goede keus blijkt
achteraf, want Liekel had de wekker om 05.00 uur gezet. Toen hij
gewekt werd door de groepsapp van het NIC over meldingen van duiven
binnen het NIC snelde hij naar het duivenhok en daar zat hij al binnen en
geklokt om 04.40 uur op een afstand van 980 kilometer. Deze jaarling
weduwnaar was voor het eerst mee op de overnacht en begint direct met
een 1e in zone 4 en tevens snelste duif van de sector. Een geweldige
prestatie van deze doffer. Hij werd gespeeld op weduwschap en vooraf
niet getoond. Liekel had zijn eerste tien aangekomen duiven van de 2e
dagfondvlucht geselecteerd voor deze krachtmeting. De duiven krijgen
het gehele jaar door ruimengeling en naar gelang de activiteit van de
duiven wordt dit aangevuld met vliegvoer en de laatste dagen een
vetrijke mengeling om ze mooi rond de mand in te krijgen. Tijdens het
winterseizoen wordt er mestonderzoek gedaan en een aantal keer per jaar
gaat er iets door het drinkwater om het geel te bestrijden. Liekel is getrouwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.
Duivenman in hart en nieren en al sinds 1975 duivenmelker, sinds 2000 te vinden op de Marathon. Op het kweekhok o.a.
duiven van G. v/d Schaaf, K. Kiekebelt, G. v/d Loon, A. Heidstra, F. v/d Brug en J. Bosma. De doffer zelf is gekweekt uit
de Marseille doffer tegen een ingeteelde duivin van Liekel zijn eigen stammetje. De Marseille doffer vloog maar liefst
12x prijs op de Marathon waaronder een 2e sector 4 en 107e Nationaal ZLU in 2014. Hij wil ons nog meegeven dat we
moeten genieten van de duiven en er wat meer vanuit moeten gaan dat iedereen het beste voor heeft met onze duiven.
Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Geniet van de overwinning Liekel, het is je van harte gegund.
Klaas Buwalda
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