Theo van Oss, Afferden

1e Cahors

Noordelijke Unie Zone 1 en 1e totaal van 4.667 d.

De duiven zijn vrijdag om 13.00 uur gelost in Bressols en dat ligt een klein stukje ten zuiden van Montauban. Dat had
mijns inziens een beter naam voor de vlucht geweest dan Cahors waar nu voor gekozen is. De winnares vloog van hieruit
naar het dorpje Afferden en dat ligt aan de zuidoever van de Waal vlak bij Druten. Een deel van haar reis heeft ze in de
NT afgelegd en dat hebben dit weekend maar heel weinig duiven haar nagedaan. De winnares van Cahors is op nest
gespeelt. Samen met een andere duivin en een doffer vormt ze een bijzonder koppel (trio). Ze zitten om de beurt op het
nest waarbij ze steeds de andere duivin van het nest afduwt om er zelf op te gaan zitten. Deze bijzondere nestdrang heeft,
samen met haar goede genen en form, ervoor gezorgd dat ze de beste van het hele NU concours was op deze vlucht. In
2019 won Theo ook al de 1 e NU Totaal St. Vincent en dat is best wel bijzonder. Hij is nog een liefhebber van de oude
stempel. Zijn duiven vliegen puur op nest (35 koppels) en hebben veel open hok. Theo constateerde tot vorig jaar de
duiven nog mechanisch maar heeft nu een systeem dat zelf de duiven constateert en automatisch doorgeeft aan de
meldpost. Vorige keer noemde hij mij een afvallige omdat ik vanaf 2019 geen gummiringen meer gebruik en nu kon ik
hetzelfde ook tegen hem zeggen.
De 78 e-jarige Theo sukkelt jammer genoeg met
zijn gezondheid en is bij het beoefenen van zijn
hobby afhankelijk van de hulp van een heel team
(vrienden, broers en schoonzus). We kunnen
eigenlijk wel zeggen dat het “Familie Team van
Oss & Co.” Uit Afferden deze overwinning heeft
binnengehaald. Theo heeft COPD en dat maakt
dat hij maar heel weinig zelf bij de duiven komt.
Die zitten op een zolderhok en om daar te komen
heeft zijn broer een lift voor hem gebouwd. Hij
heeft geen auto dus rijdt zijn broer met de duiven.
Ook gaat er regelmatig iemand naar Aarschot
(België) en die neemt ze dan mee voor een lapje
van 100 km.
Foto: Falco Ebben

De winnende duivin komt uit duiven van Paul van den Boogaard en van Kooten-van Bemmel (soort Gebr. Hagens). Ze
komt uit de broer van de moeder van de duivin die in 2019 St. Vincent won in de NU. Deze twee NU overwinnaars zijn
dus nichtjes. De ouders zijn nestmaatjes en die kocht Theo in 2012 bij Paul van de Boogaard (Nationaal winnaar St.
Vincent 2021). Ze komen uit zijn topkweker de “Brutus”.
De 17-1055851 was om 05.59.16 op de antenne gekomen en Theo heeft daar niets van meegekregen. Dit gebeurde hem in
het verleden wel vaker maar nu deed het systeem zijn werk. Theo hoorde pas na 8.00 uur dat hij een hele vroege had
gedraaid toen de man van de meldpost bij hem aan de deur stond. Hoe bijzonder is dat.
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 05-08-2021.

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

G. Hamstra en Zoon, Harderwijk

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 2 van 1.380 d.

Schreef ik in mijn vorige stukje al dat er de laatste tijd veel vroege duiven op de marathon worden gedraaid in
Harderwijk. Na St. Vincent, mag ik voor Cahors wederom contact opnemen met liefhebbers uit Harderwijk voor een
kleine reportage. Dit keer waren het vader (Gijs) en zoon (Wilfred) Hamstra welke de overwinning in zone 2 voor zich
opeisten. Ze kenden overigens een superweekend, want naast de overwinning in zone 2 van de NU op Cahors werd zelfs
de 1 e nationaal Agen oud op de ZLU gewonnen.
Op Cahors hadden vader en zoon 7 duiven ingekorfd waarvan er 5 prijs wonnen
in zone 2 van de NU. Hun eerste duif was “Wiseguy”, een tweejarige nestdoffer
welke zijn debuut maakte op de marathon. “Wiseguy” is gekweekt uit twee
vliegduiven van 2018 welke beide weer afkomstig zijn uit het gezamenlijke
kweekhok van WWracingpigeons. WWracingpigeons is een samenwerking
tussen Gijs en Wilfred Hamstra en de Combinatie Ter Beek uit Biddinghuizen.
In de afstamming van “Wiseguy” zien we meerdere topduiven en -lijnen
terugkomen van gekende liefhebbers zoals Jaap van der Velden, Tim Hage,
Comb. Rekker-Westra en Verweij-de Haan. De winnaar is eind januari
gekoppeld en heeft een jong van de kwekers grootgebracht. Daarna zijn de
duiven gescheiden en ingespeeld in de club, Oosterhout en Hank. Eind mei zijn
de duiven opnieuw gekoppeld om op stand gebracht te worden.
De voeding van de duiven bestaat als basis uit de Variamax van Mariman. Dit wordt aangevuld met mengelingen van
Matador en Versele, waarbij voor het inkorven voor de marathon nog extra vetrijke en eiwitrijke aanvullingen worden
toegevoegd. Op medisch gebied is het voor de mannen ondenkbaar om het seizoen zonder enige medicijnen af te werken
al proberen ze het wel te beperken.
Het weekend van 3 juli was voor de heren Hamstra een ongekend weekend, daarnaast denk ik dat ik nog wel eens terug
mag komen om een stukje te schrijven.
Bart van den Bovenkamp

H. Zwiers, Den Ham

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 3 van 1.173 d.

Niet voor de eerste keer ging ik met de bloemen naar het Overijsselse Den
Ham waar op een mooie landelijke locatie de duivenhokken staan van
Harold Zwiers. Iets minder dan een jaar geleden was ik er ook geweest na
de 1 e Nationaal Bergerac. Op Cahors was het de jaarlingduivin “Daugther
Robin” met ringnummer 2020-1191414 en jawel hoor U leest het goed de
moeder is “Robin” winnares Nationaal Bergerac 2020 en de vader “Red
Dawn” zoon van “Rooie Japie” x dochter van “Rika” x “The Bergerac”
van Arjan Beens. In de Zone 3 van de NU draaide Harold niet alleen de
1 e, maar ook de 3 e en de 7 e op teletekst. Dus 3 bij de eerste 7. In de sector
3 NPO 2 e, 4 e en 15 e van 3.261. In de afdeling 9 een 1 e, 2 e en 6 e van 1.493
duiven. We hebben nu 4 NU vluchten gehad in 2021 en alle 4 vluchten
was Harold in de top te vinden. Limoges 4 bij de eerste 8, St. Vincent 3
bij eerste 4 en tevens de snelste van de gehele NU en Perigueux 7 e op
teletekst. Een geweldige reeks, die Harold zelf ook verbaasd laat staan en waar hij niet op gerekend had. Hij zegt “waar
houdt dit op”. Ook op Agen, ZLU, had hij een vroege duif om 0.15 uur in de nacht. Nog leuk om te vermelden de eerste 3
duiven op Cahors kwamen thuis in een dichte mist met maximaal 50 meter zicht. Nu op naar Dax en Barcelona. We zijn
benieuwd. Harold bedankt voor de gastvrijheid en de gezelligheid. Een echte NU liefhebber.
Kees Poel

Gebroeders Keekstra, Bornwird

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 4 van 766 d.

Ik ken de gebroeders Keekstra al geruime tijd en tot ieders grote schrik heeft Riemer een paar maanden geleden onderweg
naar het duivenlokaal een hersenbloeding gehad. Een hele schrik voor de broers en eenieder om hen heen, maar wonder
boven wonder is Riemer zo goed als volledig hersteld en is hij alweer druk met de duiven en dat blijkt wel getuige de
wereldprestatie die zij leverden op Cahors afgelopen weekend. Riemer en Bauke praten honderd uit over de duivensport
en het is daar een en al duif. De beide heren zitten er middenin en bekleden al tientallen jaren verschillende bestuurlijke
functies in de duivensport. Zij dragen het echte clubgevoel uit, prachtig om deze gedrevenheid te horen.
De duiven werden gelost in Cahors om 13.00 uur op
vrijdagmiddag. Een vlucht met een afstand van 1097 kilometer
voor de broers. De tweejarige rode weduwnaar leek hier geen
moeite mee te hebben en maakte zich kenbaar midden tussen de
duiven die van een trainingsvluchtje thuiskwamen, los om 09.52
uur en maakte daarmee een snelheid van 1260 mpm. De jonge
duiven worden alleen op de natour gespeeld en als jaarling
volgen zij het dagfondprogramma. Op Limoges pakte hij al zijn
eerste prijsje en nu deze prachtprestatie. Ze zijn inmiddels ook
aan het proberen om daarnaast ook op nest te spelen, maar dit
heeft nog weinig succes opgeleverd. Volop in het fondseizoen
wordt er altijd genoeg gevoerd met een mengeling van 50%
“Koopman all-in one” en 50% energy mengeling. In het stille
seizoen en vooraf aan het fondseizoen wordt er ook gerst
bijgevoerd. Medisch de jaarlijkse paramyxo enting en als de
duiven gekoppeld zijn aan het begin van het seizoen wordt er een geelkuur gegeven en dit wordt ongeveer tweemaal een
aantal dagen herhaald in het seizoen.
De doffer is van het Jellema soort met een vleugje Volkens. De broers bezitten een prachtige kolonie van voornamelijk
het Jellema soort. Riemer en Bauke bedankt voor de gezellige middag en op naar het volgende succes, dan praten we
verder!
Klaas Buwalda

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- P. Veenstra & Zn., Drachtstercompagnie
- KP Adviesburo, Dronten
- J. Poelstra en Zonen, Utrecht
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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