Theo van Oss, Afferden

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

De totaal winnaar van deze lastige St. Vincent is een 3-jarige nestduivin van Theo van Oss uit Afferden. Afferden ligt aan
de zuidoever van de Waal vlak bij Druten. St. Vincent 2019 gaat de boeken in als een lastige vlucht waarbij de
weesomstandigheden niet optimaal waren. Boven de grote rivieren stond in veel inkorfcentra het concours nog tot zondag
open en ook bij Theo waren er op maandagmorgen nog 5 van de 12 niet thuis. Dit ondanks het feit dat hij er 6 van de 12
in de prijzen wist te draaien. Theo is nog een liefhebber van de oude stempel en persoonlijk vind ik dat mooi. Zijn duiven
vliegen op nest en hebben veel open hok. Ook constateert Theo nog mechanische en dat doen er niet zo heel veel meer.
Toen ik hem vertelde dat ik daar zelf dit jaar mee ben gestopt noemde hij mij een afvallige. 😊
Deze uitspraak zegt genoeg over hoe Theo de duivensport beleeft. De 76-jarige Theo sukkelt jammer genoeg met zijn
gezondheid en is bij het beoefenen van zijn hobby afhankelijk van de hulp van zijn broer en een vriend. Omdat hij zelf
geen auto heeft, rijdt zijn broer met de duiven. Theo heeft zolderhokken en als hij naar boven is geklommen moet hij,
vooral nu hij een longontsteking heeft, eerst even pauze nemen voordat hij naar de duiven kan. Ondanks al deze
ongemakken blijft hij met volle teugen genieten van onze mooie hobby. De winnende duivin zat op eieren van een dag of
15. Precies weet hij dat niet meer omdat hij dat niet bijhoudt. Wat hij wel wist te vertellen is dat de duiven er in de week
van inkorving voor St. Vincent super goed opstonden.
De winnende duif komt uit duiven van P. Bogerd en
van Kooten van Bemmel. Ze zat zaterdagmiddag op
eens op één van de erkers die voor de zolderhokken
zitten. Theo heeft haar dus niet zien komen en dat
gebeurde hem vorig jaar ook al een keer op Perigueux.
Op die vlucht werd er ’s morgens heel vroeg een duif
op het hok gevonden. De duiven zijn voor St. Vincent
een keer of 4 met de vereniging mee geweest waarbij
de verste vlucht rond de 300 km was. Daarna zijn ze
nog 3x door de broer van Theo naar Venlo gebracht
om de vaart erin te houden. Dat deze aanpak hem geen
windeieren heeft gelegd blijkt maar weer door de
overwinning die hij heeft geboekt.
Marcel van Stralen

Foto: Falco Ebben

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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Benno Kastelein, Hengelo

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 2

Na een aantal invliegvluchten was het afgelopen vrijdag dan zover de lossing, van misschien wel de meest aansprekende
Marathonvlucht binnen de NPO, de wedvlucht vanaf St. Vincent. Gezien de afstand en het tijdstip van lossing mogen we
ervan uit gaan dat de duiven altijd moeten overnachten en dus op zaterdag
thuiskomen. Zo zat ook onze winnaar in de zone 2, Benno Kastelein op
zaterdagmorgen op zijn duiven te wachten in zijn overkapping achter zijn
woning met uitzicht op de hokken achter in de tuin. Contact houdend met
liefhebbers op kortere afstand of daar al duiven waren gevallen. Het duurde
nog wel even voor de duiven kwamen. De winnende duif viel om 14.27 uur
met een snelheid van 1067 meter per minuut en een afstand van 1130 km.
Het was een duivin met het ringnummer 2017-1412864. Deze duivin zat op
eitjes van 10 dagen, want Benno speelt op nest. Achteraf bleek het een
super vroege duif, want deze duif zit 1e in de Noordelijke Unie zone 2, 1e in
de Afdeling 9 en 6e Nationaal van 12.070 duiven. De duivin komt uit het
e
soort van Jan van Vugt. De 2 duif kwam korte tijd later om 14.38 en deze duif was de 2e duif in de zone 2 van de
Noordelijke Unie, 2e afdeling 9 en 7e Nationaal. Benno kreeg op zaterdagmiddag 6 van de 10 meegegeven duiven thuis,
die dus Nationaal allemaal prijsvlogen. Een geweldige prestatie van deze duivenliefhebber, want hij vliegt pas voor het
derde jaar vanaf zijn huidige adres en heeft inmiddels 7 teletekst vermeldingen vanaf dit adres gevlogen. Op zijn oude
adres waren dat er 10. We mogen dus rustig zeggen een geweldige klasbak in onze duivensport. Benno we willen je nog
bedanken voor de gastvrije ontvangst.
Kees Poel

J. Beugelink, Sibculo

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 3

In een schitterende omgeving van Sibculo niet heel ver van de Duitse grens moest ik een reportage maken van de winnaar
van de Noordelijke Unie Zone 3 J. Beugelink. Ik kan iedereen vertellen een hartelijk ontvangst en zeer aangenaam
gesprek volgde met heel veel informatie uit de duivensport van de 66 jarige Jan Beugelink die al 53 jaar lid is van
duivenvereniging De Zilvermeeuw in Sibculo. Maar natuurlijk ging het
eerst over de schitterende en totaal onverwachte 1e Noordelijke Unie
Zone 3 en deze duif behaalde ook de 4e teletekst Afdeling 9 en is 33e
Nationaal van 12.070 duiven. Het was de Doffer 16-11885591 die voor
deze geweldige prestatie zorgde en de grote verrassing voor Jan.
Alhoewel de doffer vertoonde de laatste week voor het inkorven een
apart gedrag volgens Jan, want als hij de gelegenheid kreeg ging de duif
in het tussengangetje op een speciale plek zitten en voelde zich daar erg
op zijn gemak. Jan gaf voor het inkorven op die plek de doffer zijn
duivin. Jan dacht gelijk die moet ik meegegeven naar St. Vincent, want
hij is top gemotiveerd. Om 15.50 uur viel ‘591” op de klep op een
afstand van 1143 km en een snelheid van 1001 mpm. Dat het geen
gemakkelijke vlucht was geweest, bleek wel uit het feit dat van de 23 inkorvende liefhebbers er op zaterdag slechts 10 een
duif hadden. Zoals jullie wellicht begrepen hebben vliegt Jan ook op de overnachting op weduwschap en alleen met de
doffers. Leuk om te weten de afstamming van deze doffer. Het is een jong uit een duivin van Bennie de Vries uit
Bolsward en een doffer van Jan Morsink uit Marle en dus goede ouders van gerenommeerde fondvliegers. Ik kwam dus
wel bij een hele verheugde liefhebber, die een prijzenkast vol met bekers had en een gouden horloge verdiende op
Nationaal Orleans voor Jonge Duiven in het verleden en met een schuur vol met foto’s van voormalige toppers. Dit was
voor Jan de kers op de taart een teletekstvermelding en een goede motivatie om nog even door te gaan na 53 jaar
duivenliefhebber.
Kees Poel

Hok de Jong, Ee

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 4

Afgelopen weekend was het dan zover! St. Vincent, ook wel ‘de
koninginnenvlucht’ genoemd onder de duivenmelkers. En wat was
het een loodzware editie! De duiven werden op vrijdag 14 juni gelost
om 14.30. De eerste duif in Nederland viel pas de volgende dag om
11.49 op een afstand van 1014 km. Het trage verloop was het gevolg
van veel regen onderweg. Toch zijn er heel wat echte karakter
duiven doorgekomen op zaterdag, waarvan de eerste plaats in Zone 4
naar Hok de Jong uit Ee gaat.
Om 17.40 zag Jacob de rode winnares aankomen, de 16-4286049.
Eerst dacht hij dat het ging om een nakomertje, maar niks bleek
minder waar toen hij zag hoe ze snel kneep met de vleugeltjes en als
een steen op de spoetnik viel. Deze rode duivin kroop in 2016 rond
de maand April uit het ei en ze is niet de eerste de beste. Als jaarling
vloog ze namelijk al een 6e NPO Bergerac met een snelheid van
1673 mpm.
Ze was gemotiveerd om snel terug te komen naar haar jaarling
doffer, waar ze voor inkorving nog even een paar uur mee heeft
lopen knuffelen. Nu mag ze een welverdiende 2e NPO St. Vincent en
NU zone 4 winnaar titel op haar CV bijschrijven.
De winnares komt uit een zelf samengesteld kweekkoppel, in de stamboom zie je voornamelijk Gebr. Limburg en een
gedeelte Beens met daarachter weer de Gebroeders. Op papier hele bekende namen met als voorbeeld; Super v. Geel, Red
Racer, Zus Spirit, Mr. Bergerac. Interessant is dat aan zowel moeders als vaders kant de Super v. Geel meerdere malen
terugkomt. Kwaliteit verloochent zich wederom niet!
Deze prestatie was toch zeer mooi voor Klaas de Jong (69 jaar) en Jacob de Jong (41 jaar) na een wat teleurstellende
Limoges. In 2015 hebben de mannen de draad weer opgepakt om echt mee te doen op de overnachting. Klaas is enkele
jaren geleden met de VUT gegaan en heeft al 50 jaar duiven. Jacob heeft ongeveer 30 jaar duiven. Dat is samen goed voor
meer dan 80 jaar ervaring, geen wonder dat de prestaties niet uitblijven. Neem als voorbeeld Sens van afgelopen week,
pakken de mannen uit Ee ‘even’ een 1e, 6e en 9e NPO! Daar plakken ze nu nog even een prachtige prestatie van St.
Vincent aan vast, grandioos!
Tijdens de voorbereiding op de overnacht maken de duiven ongeveer een 2000 km. Ze worden voor het inkorven zelf nog
even een stukje gelapt. Of gaan zelfs nog mee op een vluchtje, mits deze niet te zwaar lijkt te worden. De duiven worden
ondersteund met producten van Marien zoals de mineralen en conditiepoeder. Ze krijgen voer van Embrecht Theunis,
aangevuld met de bekende Koopman ‘all-in one’ mengeling. En als toetje een pinda. Twee weken achter elkaar top
gepresteerd, is dit het hoogtepunt? Of komen er dit seizoen nog meer mooie prestaties in Ee?

Fabian Wendel
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