C. & G. Koopman, Ermerveen

1e Périgueux Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Sinds Gerard Koopman zich bekwaamde op de marathon vluchten, is zijn ster ook in deze discipline als een komeet
omhoog geschoten. Perigueux van afgelopen weekend kende een zeer duidelijke overwinnaar: Vitalis, met ringnummer
5-4767369, werd ruim een uur eerder geconstateerd dan de als tweede aankomende duif van Gebr. Limburg uit Zuidveen.
Het werd een zware vlucht, slechts een achttal duiven haalden een snelheid van boven de 1000 mpm. 3 weken geleden, op
de Limoges vlucht van de afdelingen 10 en 11 met ruim 2200 duiven in concours, werd Vitalis nipt geklopt door
hokgenoot Phidipiddes. Hier dus nummer een en twee! Vitalis was in 2017 5e asduif sector 4 categorie marathon. Vader
van Vitalis is Leonidas, 1e nationale asduif marathon WHZB/TBOTB in 2014 en moeder is Peiren 276 afkomstig van
Noël Peiren eveneens moeder van de Staart, die in 2016 een 1e op Cahors en een 2e Op Orange liet registreren.
De ouders van de Leonidas zijn de Red Bullens en Miss Anke. Over koninklijk bloed gesproken! Kinderen en
kleinkinderen van de Red Bullens hebben net dat beetje meer wat nodig is om te excelleren op dit zware werk.

Over Gerard Koopman is inmiddels zoveel geschreven dat het moeilijk is om niet in herhalingen te vervallen. Methoden
en systemen waar weinig meer aan valt bij te schaven. Niets wordt aan het toeval overgelaten en de beheersing van het
spel is welhaast een wetenschap op zich. Hij heeft de duivensport tot een kunst verheven. In het gesprekje dat ik met
Gerard had vertelde hij dat hij het enorm getroffen heeft met Kjeld Spithoven, ze vormen samen een elkaar zeer
stimulerend team. De duivensport heeft Gerard over de hele wereld gebracht en hij is daar zeer dankbaar voor.
Gerard Klunder

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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H. Cornelissen, Huissen

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 1

Bijna 50 jaar duiven en dan opeens is hij daar, die eerste grote overwinning. De 68- jarige Broer Cornelissen uit Huissen
overkwam dat j.l. zaterdag op de marathonvlucht vanaf Périgueux. Drie keer had hij in zijn loopbaan al een teletekstplaats
behaald, maar die ene mooie overwinning ontbrak. Daar maakte zijn 17-1034853, een donkerkras doffer een einde aan.
Broer (zijn officiële voornaam is Herman, maar iedereen noemt hem Broer) was om
half zes al uit de veren, alhoewel hij de eerste duiven eerst rond negen uur verwachtte.
Telkens raadpleegde hij internet maar hij zag nog geen melding van Afdeling 8. Toen
hij de krant in de bus hoorde vallen ging hij die halen. Nog weer even kijken bij het
hok. Hij schrok zich een hoedje toen hij ‘de 853’ zag zitten. Deze jaarling, dit jaar als
voorbereiding 6 keer gespeeld tot 300 km., was erg vermoeid. Overigens klepperde hij
een dag later al weer vrolijk mee met de rest van de vliegploeg, die uit 22 weduwnaars
bestaat. In vroegere jaren speelde Broer samen met zijn broer en toen werd voor het
generaal gevlogen. Vanaf 1992 werd er overgeschakeld naar de grote fond. De kolonie
is gebaseerd op duiven van o.a. Jan van Haaren, Oss, Piet Eeuwes, Huissen en Berry
Coenraadts. ‘De 853’, die op Périgueux zijn debuut op de marathon maakte, is een
kruising Jan van Haaren x Berry Coenraadts. Broer is zuinig op zijn duiven. Tot de
laatste duif thuis is blijft hij bij het hok. De duiven krijgen in het vliegseizoen alleen
Versele Laga weduwschapsmengeling, verder geen aanvulling van vetrijk voer of iets
dergelijks. De doffers trainen één keer per dag ‘s avonds. Tot op heden is er medisch
nog niets gedaan dit seizoen. Als Broer 70 jaar is wil hij stoppen met de
postduivensport en helemaal met volièrevogels bezig gaan. Op dit moment heeft hij
één duivenhok al omgebouwd tot vogelhok. Hopelijk komt hij na deze overwinning op
zijn schreden terug en blijft hij behouden voor de duivensport. Overigens is Broer nog altijd dagelijks aan het werk. Hij
verkocht zijn bedrijf, maar bleef wel halve dagen werken. In de club werd de overwinning gevierd met een biertje en van
de voorzitter van P.V. ‘De Vriendenkring’ kreeg Broer een bloemetje. Verder stond de telefoon op zaterdagmorgen na
zijn overwinning roodgloeiend. Broer is een paar dagen na de vlucht nog erg onder de indruk van deze mooie zege en alle
belangstelling die daarvoor was. Chapeau en geniet ervan!
Gerrit van Eikenhorst

Benno Kastelein, Hengelo

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 2

Toen vrijdagmiddag de duiven in vrijheid werden gesteld om 14.00 verwachtte niemand duiven in de ochtend, gezien het
feit dat in Frankrijk de wind uit het noorden kwam met een kracht van 4.
Waarschijnlijk hebben de eerste duiven minder hinder hiervan gehad en hebben een
deel of de hele nacht gewoon doorgevlogen. Maar dat het een zware vlucht zou
worden voor onze oude duiven/ jaarlingen was wel overduidelijk. Benno had er even
30 mee, waaronder veel jaarlingen. Hij is op zijn nieuwe adres met zijn nieuw hok vol
met allerlei gefokte en gekregen duifjes direct goed van start gegaan in 2018. Benno
gaf aan dat hij dit jaar de selectie via de mand zou toepassen, ongeacht de prachtige
stambomen. Dat zijn Spartaanse aanpak duiven kost heeft Benno ingecalculeerd,
vandaar dat hij al weer een behoorlijk aantal jongen heeft gefokt. Rond 08.00
zaterdagochtend stond Benno op om een snelle douche te pakken en zich dan
gemakkelijk met een kop koffie te installeren voor de afstand. Om 08.34 viel een
zwartwitpen duifje op het hok, dit zou wel eens een vermist duifje kunnen zijn dacht
Benno in eerste instantie. Maar bij het benaderen van het duifje zag hij dat het om een
duif van Perigueux handelde, gelukkig liep ze snel binnen en kon ze gemeld worden.
Nog geen duif op de meldingsite van de VNCC en dan sta je zomaar bovenaan. Benno had mij gebeld en geïnformeerd
over zijn vroege duif en natuurlijk spring je dan even in de auto om hem persoonlijk te feliciteren. Nu werd het echt
spannend, zou er op de verdere afstanden ook een vroege duif vallen en ja hoor, Gerard Koopman uit Emmen pakt een
nog snellere duif. Deze duif is de snelste van alle sectoren, maar Benno zit in sector 3 en Koopman in sector 4. Dus
Benno heeft de snelste van sector 3. Bij het ter hand nemen van dit duivinnetje valt op dat zij zeer goed gepluimd is, niet
zwaar, kan ook niet na zo’n vlucht, goed gesloten, kleine krachtige stuit en evenwichtig van bouw is, een echt fondduifje!
Klaas Mulder

Comb G. & G. de Graaf, Zwaagwesteinde

1e Périgueux Noordelijke Unie Zone 4

Terwijl de stofwolken van St.Vincent nog maar net opgetrokken zijn mochten de liefhebbers van de marathonvluchten
hun duiven dinsdag 19 juni alweer inkorven voor Perigueux. Een vlucht waar een hoop duiven verwacht werden omdat
het de eerste marathonvlucht van het jaar is waar men jaarlingen in mag korven.
In zone 4 zorgde dit voor een aantal van 1.269 duiven met een deelnemersaantal van 139. Vrijdagmiddag om 14.00 uur
werd het startsein gegeven aan onze gevleugelde vrienden voor een terugreis van gemiddeld 980 kilometer voor de
deelnemers in zone 4 van de Noordelijke Unie.
De eerste duif in dit concours werd afgevlagd om
10.35.56 in het Friese Zwaagwesteinde bij de vader en
zoon combinatie Gerrit en Gaatze de Graaf. Zij zaten
op de duiven te wachten van Sittard en die konden elk
moment vallen. Van Perigueux zou toch nog geen duif
kunnen komen voor 12.00 uur was de verwachting. Ze
hadden de wind flink tegen en op de langste afstanden
is het dan lastig om mee te kunnen komen met de
kortere afstanden. Toen er een rode doffer boven het
hok draaide in Zwaagwesteinde werd er nog gedacht
dat dit een duif van Sittard was. Al snel kwam het
besef dat ze een vale duif mee hadden op Sittard en de
rode was mee op Perigueux. Dan moest dit de 1e
getekende zijn en snel werd de duif geklokt en gemeld
bij de meldpost. Ze wisten direct dat ze vroeg zaten en
de blijdschap was enorm. Wel was het nog wachten of
er niet nog duiven voor kwamen, maar de combinatie uit Zwaagwetseinde zit bijna op de langste afstand, dus die
onzekerheid kon al snel weg worden genomen. De doffer stond als eerst getekende op de lijst en heeft de naam “Benno”,
het is een duif uit een samenkweek met Benno Kastelein. Zijn duivin was de eerste duif op het hok van St.Vincent en
Benno was toen al van de eieren afgestapt. Ze pakten het nest niet echt op na St.Vincent, maar helemaal vergeten werden
de eitjes ook niet. Het zet je te denken over wat een duif nu echt motiveert om zo snel naar huis te komen. Het voeren is
simpel bij de combinatie de Graaf, “Gewoon volle bak, ze kunnen eten wat ze willen”, aldus Gaatze. Voor controle gaan
ze elke vier weken naar Nanne Wolff en de duiven krijgen hier als voorprogramma alle vitesse en midfondvluchten
voorafgaand aan de marathon. Een enkele oude duif wordt nog wel eens gespeeld op de dagfond. De hoofdlijnen die in
Zwaagwesteinde de kweekhokken bevolken zijn van oorsprong Noel Peiren duiven. De bewezen vliegduiven waren
afgelopen winter naar het kweekhok verhuisd en daarom was het dit jaar afwachten volgens de combinatie. Met een 12e
NPO Limoges en nu een 1e zone 4 en 2e Nationaal sector 4 Perigueux zal die twijfel wel weg zijn. Ik wens Gerrit en
Gaatze veel succes bij de resterende vluchten, maar dat gaat wel lukken.
Klaas Buwalda

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- Comb. Verbree, Putten
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
- Ruud Bakker, Veenendaal
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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