Herman Koopman, Almere

1e Perigueux

Noordelijke Unie Zone 1 en Totaal
Toen Herman op dinsdag de duiven voor Périgueux in ging korven in het NIC Putten ging er ook een jeugdlid
uit zijn vereniging met hem mee. Die deed voor de allereerste keer mee aan een marathonvlucht. Toen deze
hem vroeg hoe laat hij de dag na de lossing op moest staan, vertelde Herman dat hij ervoor moest zorgen om
voor het aflopen van de NT bij de hokken te zijn. Zo anders deed hij het zelf. Op zondagmorgen lag Herman
nog lekker te snurken, naast zijn vrouw en trouwe supporter Corry, toen er om 5.29 uur een piep uit zijn EC
klonk (staat naast het bed). Die zorgde ervoor dat hij opeens naast zijn bed stond. Boven verwachting bleek er
een jaarling duivin alle normale natuurwetten te hebben doorbroken. Haar nestje met eieren van 16 dagen, de
nodige goede genen, training en goede verzorging heeft haar zo gemotiveerd, dat ze alle ingekorfde duiven in
Nederland op deze vlucht achter zich liet. Ze bezorgt Herman hiermee de zo felbegeerde 1e Nationaal en NU
totaal. Dit op een zware marathonvlucht die door het mooie weer verder een eerlijk verloop kende.
De laatste jaren zijn er bij Herman in Almere al heel
wat kopprijzen gewonnen. Zelf zeg ik altijd als je voor
hem zit dan zit je vroeg. Ondanks al die topprestaties
en hoge klasseringen in aansprekende
kampioenschappen kent hij nauwelijks bekendheid bij
het grote publiek. Hoe anders is dat met zijn
achternaam genoot Gerard (geen directe familie
trouwens). In de regio kent iedereen Herman als
Mister Teletekst en dat is niet voor niets.
Herman koos, na een aantal jaren succesvol te zijn
geweest als programma speler, ervoor om in 2008 zich
te specialiseren op de marathonvluchten. In 2015 werd
op de totale verkoop van Arjan Beens in Heerde een
aantal veelbelovende kwekers aangeschaft. Dat bleek
een gouden zet want vanaf toen was er geen houden
meer aan. Een dochter van de “Energy 099” (Beens)
vloog als jaarling eerder al een 10e Nationaal
Agen/Bordeaux ZLU (dezelfde avond thuis op de
verste afstand). Deze duiven doen het goed op ochtendlossingen en middaglossingen van 800 km tot 1.200 km.
De vader van de winnares is ook gekocht op de verkoop in Heerde (Poseidon x het kweekwonder) en de
moeder is gekocht op de ZLU verkoop in 2016 en komt van P. Oele uit Oudelande (uit Inteelt Witbuik x Zus
van de Rambo 302). Het is een fijn gebouwd blauw duivinnetje die op de moeder lijkt. Als voorbereiding
werkte ze vijf wedvluchten af. De laatste daarvan was veertien dagen geleden Bourges. Daarnaast is ze zelf nog
een aantal keren weggebracht en zo heeft ze in totaal 2.030 km op de teller staan voordat ze werd ingekorfd.
De rest van de onervaren Périgueux ploeg kwam ook goed af. Met 9 van de 10 in de prijzen laat hij wederom
zien, dat hij ook in de breedte een ijzersterk hok met duiven ter beschikking heeft. Die kunnen zich op zware
marathonvluchten met de top van Nederland meten. Voor Herman begint het marathon seizoen nog maar net
(ZLU-vluchten komen er nog aan) en ook nu al steekt hij er weer met kop en schouders bovenuit. Vorig jaar liet
hij zien over een goed eindschot te beschikken dus de concurrentie kan de borst nat maken.
De focus ligt met name op de ZLU-vluchten maar als op deze manier de NPO vluchten worden afgewerkt hoor
je Herman niet klagen.
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 1-08-2019

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

La Chambre-Weldam, Utrecht

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 1

Een hele nieuwe naam, die wint in de duivensport! Want dat is La Chambre-Weldam uit Utrecht. Michel de la Chambre is
er heel eerlijk over: ‘Ik zit al 43 jaar in de duivensport en heb nog nooit een grote
vlucht gewonnen. Ons meest aansprekende resultaat was een 1e Asduiftitel in
Afdeling 7. Dat was toevallig de oma van onze winnaar van Périgueux. We zijn altijd
heel stipt en serieus met de verzorging en voorbereiding van onze duiven bezig
geweest, maar winnaar worden van een grote vlucht zat er niet in’. De 52-jarige
Michel de la Chambre (een prachtige naam toch) speelt in combinatie met de 58jarige Peter Weldam. Hij woont aan de rand van Utrecht en ze zijn lid van NOC ‘De
Rode Doffer’ in Utrecht. Voorheen echte programmaspelers, maar de laatste jaren
gaan ze meer en meer richting de marathon. Hun vliegploeg bestaat uit 30 oude
duiven, waarvan 20 voor de marathon. Verder zijn er 11 kweekparen en worden 50
jonge duiven voor eigen gebruik gekweekt.
De basis voor de marathon wordt gevormd door duiven van Jelle Jellema, Gebr. Limburg
(zoon ‘Red Power’) en Arjan Beens ‘Red Thunder’, waarvan inmiddels ook 5 kinderen op
de kweek zitten. De winnaar in zone 1 van 3.303 duiven is de NL 17-1098351, een duivin
die op weduwschap wordt gespeeld. Haar vader is zoon ‘Red Power’ van Gebr. Limburg.
De moeder is ingeteeld (vader x dochter) naar stamduivin ‘Rika’ van Arjan Beens. ‘De 351’
won in 2018 geen prijs, maar was wel de 1e duif op het hok vanaf Bergerac. Voor Limoges
werd ze ingespeeld met de afdeling. Op Limoges liet ze zich al goed zien met een 64e in de
afdeling van 1.320 duiven. Toen Marcel zag dat er zaterdagochtend al vroeg duiven in
Almere waren, werd er scherp opgelet. Hij zag haar komen. De winnende duivin was
behoorlijk moe en had een paar uur nodig om te herstellen. Naast haar overwinning in Zone 1 van de NU wordt ze ook 5e
Nationaal in Sector 3 en uiteraard 1e in de Fondclub Utrecht. Als ze goed in orde is zal ze ook op Bergerac worden
gespeeld. Michel en Peter zijn nog onder de indruk van de vele felicitaties die ze mochten ontvangen. Iedereen gunt ze
van harte dit mooie succes. Van harte proficiat en geniet er vooral van mannen!
Gerrit van Eikenhorst

Bennie de Vries, Bolsward

1e Périgueux

Noordelijke Unie Zone 3

“Bennie, je moet rustig blijven, maar ik zag dat je een duif hebt van Périgueux!”
Met die woorden werd Bennie de Vries die zaterdagochtend uit bed gebeld door goede vriend Harrie de Jong.
Het zal duidelijk zijn: Ook Bennie had geen vroege aankomst verwacht bij dit pittige vliegweer. Bovendien wordt een
eventuele nachtvlieger automatisch gemeld. En zijn tweejarig duivinnetje NL17-1621312 bleek er een te zijn! “Ik had
alles mee op jongen van 4 dagen. Ik heb al heel wat keren op Teletekst gestaan, maar nu dan eindelijk: Een eerste, in
Sector 4 nog wel!! In Afdeling Friesland stond ik 1e, 5e en 10e op Teletekst”
In 2016 kwam er een einde aan een driejarig samenwerkingsverband met Van den Berg
Pigeons. De oude duiven werden verkocht. Bennie maakte de doorstart met zijn jonge
duiven en met versterking van jonge duiven van Dick Ruiter, Piet Heikamp, Bennie
Homma, Rob Hoekstra en Marcel Jansen. De laatste twee namen vinden we terug op de
stamkaart van de winnares.
Bennie heeft qua gezondheid (hernia) nogal wat te verwerken gekregen: “Ik weet hoe ik
het spelletje moet spelen, maar lichamelijk lukt het me niet meer. Daar heb ik een flinke
mentale tik van gekregen”. Maar hij is uitermate dankbaar dat hij in Joran Andrynga een
helpende hand heeft gevonden. “Hij heeft bijvoorbeeld alle duiven in Steenwijkerwold
ingekorfd. Hij verdient alle eer!”
Zijn jaarlingen krijgen drie vitessevluchten en twee midfondvluchten voordat ze naar Périgueux gaan. “Jaarlingen speel ik
alleen twee keer op de middaglossing, als de eerste vlucht vrij gemakkelijk ging. Dat betekent, dat mijn jaarlingen nu niet
meer mee gaan. De overjarigen gaan waarschijnlijk nog naar Bergerac.”
Zijn duiven zitten op een hok van 4 m diep. In elke afdeling zijn de broedbakken geplaatst in een U-vorm. Dat geeft een
gezellige indruk, mede door de verschillende verstophokjes die Bennie gecreëerd heeft.
Als ik vraag naar zijn toekomstplannen zegt hij: “Waarschijnlijk ga ik volgend jaar ook weer ZLU spelen. Ik heb nog één
droom: Over 2 jaar met een mooi ploegje naar Barcelona.” Ik wens deze sympathieke, gedreven liefhebber van harte toe,
dat hij – ondanks de problemen met zijn gezondheid – nog heel wat jaren van zijn geliefde fondspel zal kunnen genieten.
“With a little help from my friends”, zong Joe Cocker.
Arnold Kok

J.G. Wiering, Veenhuizen

1e Périgueux
Noordelijke Unie Zone 4
In het buitengebied midden in de landerijen van Veenhuizen in het Noorden van Drenthe tegen de grens met Friesland
staan de hokken van de Jan Gerrit Wiering de trotse winnaar van Périgueux in Zone 4 van de Noordelijke Unie. Een
hartelijk en spontaan ontvangst door Jan Gerrit en zijn dochter. Eerst even bij de hokken gekeken in een echt mooie en
lange tuin en daar ook maar gelijk even de foto geschoten voor deze reportage. Daarna volgde een open gesprek met een
man die goed bekend is in zijn sport en een echte liefhebber van de duivensport.
Toen kwam natuurlijk het gesprek over zijn beleving
en ervaring op de zaterdagmorgen van Périgueux.
Jan Gerrit had nog even bij zijn duiven gekeken en
op de meldsite van de afdeling en nog geen duif te
bekennen en wist ook dat het geen gemakkelijke
vlucht zou worden. Hij dacht ik kan op de fiets nog
wel even een klein rondje maken met mijn
herdershond. Toen hij weer terugkwam zag hij voor
zijn hokken een jonge duif lopen, een achterblijver.
Op de nok van het hok zat ook nog een duif en Jan
Gerrit dacht, die jonge duif heeft ook nog een
vreemde meegebracht. Na wat te hebben gekeken
kwam de duif hem toch wel wat bekend voor en
probeerde hem binnen te roepen. Toen de klok
piepte en Jan Gerrit op de klok keek, kon hij zijn
ogen niet geloven, het was een duif van Périgueux.
Een duivin met het ringnummer 17-4705985. Op
nest gespeeld met een jong van 4 dagen. Toen werd
deze liefhebber wel een beetje zenuwachtig en zeker
toen hij zijn duivin had gemeld en op de meldlijst de
eerst gemelde bleek in de afdeling en dan nog wel op
de achterhand. Al spoedig kwamen er telefoontjes en
apps van diverse bekende duivenliefhebbers met
felicitaties. Zoals is gebleken is het de 1e in de
Noordelijke Unie Zone 4. De winnaar is geklokt om
08.33.42 op een afstand van 967 km en een snelheid
van 1213 mpm en 110 mpm sneller dan de 2e duif in
de zone. Ook de 1e in de Afdeling 10 en de 6e van de
gehele Noordelijke Unie van 9.713 duiven.
“Wat de afstamming betreft is deze duivin van
moederskant een Jellema via J. Aretz uit Steggerda
en van vaderskant van Herfkens uit Assen en Anne Bruinsma, waarin ook weer Jellema bloed zit. Jan Gerrit is geen
onbekende onder de fondliefhebbers want dit is zijn 4e teletekstvermelding en ook geen onbekende op Barcelona.
Jan Gerrit is jaarlijks aanwezig bij de prijsuitreikingen van de Noordelijke Unie.
Kees Poel
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
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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