Combinatie Ebben, Boven-Leeuwen 1e Ruffec Noordelijke Unie Zone 1 en 1e totaal van 9.617 d.
De eerste editie van ‘de strijd tussen 2 disciplines’ werd beslecht in voordeel van Combinatie Will en Falco
Ebben. Al jaren uitblinkend op ‘het eendaagse werk’ en kanshebber op deze vlucht waar programmaduiven en
marathonduiven de degens kruisen. Een vlucht ook die genoeg stof doet opwaaien, maar die een geweldige
winnaar kent in de BE20-6130898 ‘Peke’. Want een duivin die de zaterdag voorafgaand aan haar Ruffec
victorie over 760 km, nog de 17e Nevers 580 km van 1.842 duiven won, mag met recht als een superduif
worden bestempeld.
‘Peke’ werd als jong al
duifkampioen in de kring en
in 2021 als jaarling 3e
duifkampioen in de regio.
Op haar palmares pronken nu
7x 1:100 prijzen. Op Ruffec
was ze snelste duif van sector
3 en 4 tegen 9.998 duiven.
Falco: “Ik verlang al tijden
naar selectieve vluchten van
boven de 700 km, daarom
staat Ruffec sinds het bekend
worden van het
vliegprogramma rood
omcirkeld op de kalender. Het
was mijn eerste kans in 30
jaar om aan een vlucht van
tussen de 650 en 800
kilometer deel te nemen! Het
enige nadeel: als dagfond
liefhebber is de timing van
deze vlucht niet ideaal met 3
weken op rij boven de 550 km. De omstandigheden de laatste weken maakten deelname gelukkig goed
mogelijk. Nevers was niet al te zwaar en Ruffec ook niet … maar dan nog binnen 7 dagen 2x vroeg op zulke
afstanden; we zijn er enorm trots op.”
De winnares – eerst ‘Petronel’ genaamd maar vanwege de Belgische afkomst verbasterd tot ‘Peke’ – komt
rechtstreeks van Mariën, uit lijnen van o.a. de 1 e Nat. asduif grote halve fond KBDB ‘Julas’ en 1e Nat.
Argenton 2012 ‘Het 614’ van Dierckx-Visschers. ‘Peke’ werd vanaf de eerste week wekelijks gespeeld en heeft
nu inmiddels aardig wat kilometers in de vleugels. Als basis dient de eigen mengeling; 3910 Ebben Speciaal
van Vanroabaeys, waar naar behoefte paddy (om het lichter te maken) of energy (om het zwaarder te maken)
aan wordt toegevoegd. Extraatjes zijn een goed gritmengsel en zowel conditiepoeder als mineralen over het
voer, dat dan wordt bevochtigd met Zell Oxygen en Daflor HE. Medicijnen waren in 2022 (nog) niet nodig.
In een jaar waarin vrijwel alles lijkt te lukken voor de oom neef combinatie - met ook al grootmeester
overwinningen en 1e prijzen in groot verband met duizelingwekkende prijspercentages 1:10 en 1:100 - vormt de
zege van ‘Peke’ toch wel een voorlopige kroon op het seizoen … want als je zo lang uitkijkt naar een vlucht
van dit kaliber, smaakt de victorie extra zoet. Falco kan niet wachten op de editie van 2023.
“En die mag dan best zwaarder zijn; ik ben ervan overtuigd dat veel liefhebbers genieten van een zware
eendaagse vlucht als deze Ruffec.”
Albert Roording
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 29-07-2022.

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

T. Koele & Zn. Wezep

1e Ruffec

Noordelijke Unie Zone 2 van 2.732 d.

De combinatie T. Koele en Zn bestaat uit vader Tijmen en zoon Willem. Vanaf het jaar 2000 wordt er gespeeld op een
accommodatie van 28 meter op de overnachtfond. Het is niet de eerste keer dat ik een reportage over een overwinning
mag schrijven van deze combinatie. Het zal ook zeker niet de laatste keer zijn gezien de drive van Willem om het
maximale uit de duivensport te halen. Dit keer is er een Zone overwinning op een hele snelle Ruffec. Een dagfondvlucht
die is opgenomen in het marathon programma van de NPO. Leuk als attractievlucht maar deze hoort eigenlijk niet in dit
programma thuis. Ook de winnaar van Zone 2 is deze mening toegedaan. Vorig jaar zijn er speciaal voor vader Tijmen
dagfondduiven aangeschaft. De lange zit op de overnachtfond vluchten gaat hem, door
gezondheid redenen, niet meer zo goed af. Het volgen van een dagfondvlucht is een stuk
korter en minder belastend voor hem. Dit jaar wordt er met de jaarling dagfondduiven op nest
voor het eerste deelgenomen aan de vluchten waar ze geschikt voor zijn. Hun eerste duif en
tweede duif is, hoe kan het ook anders, een dagfondduif. Deze konden niet mee op Nevers
omdat het koppel toen eieren moest leggen. Na veel wikken en wegen en in goed overleg met
duivenvrienden Rik Ros en Arjan Beens zijn ze een week later ingekorfd op Ruffec. Geen
slechte keuze want van de 4 dagfondduiven, die in de ploeg van 49 voor deze vlucht zaten,
vliegen er 3 prijs (75%) en van de 45 marathonduiven zijn dat er 24 (dik 50%). In 2,5 uur na
hun eerste duif hebben ze er 27 van de 47 thuis. De winnaar ging 3 weken ervoor voor het
laatst mee en speelde toen een 10e NPO Chateaudun. Hij is gekweekt door plaatsgenoot Tiem
Boschman. Zijn vader is de “590” en dit is soort van de “Pinda” van A. Wessels x “De 39”
van Gebr. Wolff. Zijn moeder is de “614” en is een rechtstreekse van A. van Ommen (soort
van Hans Hak). Geen verkeerde en daar gaat de combinatie nog veel plezier aan beleven.
Marcel van Stralen

G. Bosma, Kootstertille

1e Ruffec

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.357 d.

Al vanaf 1990 in de duivensport. Toch kunnen we stellen dat Gaatse Bosma uit Kootstertille de laatste jaren werkt aan
een flinke opmars en we hem wel kunnen beschouwen als een 'Rising Star'. Zo werd hij vorig jaar nog kampioen in
Friesland op de overnacht (3e of 4e in de sector).
De duivensport in Kootstertille gaat van vader op zoon al sinds 1930.
Gaatse is vooral te porren voor de eendaagse fond en de overnachting.
Immers telde eerder de dagfond ook bij het generaal kampioenschap. Een
paar jaar geleden was het genoeg met de dagfond en werd puur de pijlen
gericht op de overnacht. Maar inmiddels zitten er ook weer 3-4
dagfondkoppels gehuisvest, die het prima doen!
Qua overnacht begonnen de echte successen met een pure Aarden x v.d.
Wegen doffer uit 2002. Zoals Gaatse hem zelf noemt: een echte
'Mannetjesputter'. Jaar in jaar uit ging hij 4x mee op de overnacht. In 2007
werd hij een jaar thuis gehouden, om in 2008 de 2e beste duif van heel
Nederland op de overnachting te worden. Het zijn vooral zijn zonen en
dochters die de stam vormen van de overnachters bij Bosma.
Maar de winnares van Ruffec Zone 4 in de NU is toch ander soort. De
vader komt weg bij Jaap Koehoorn. Een programma duif waar nooit mee is
gevlogen. Daar werd een overnacht duif tegen aangezet van een lijn die
Gaatse bijna wilde verwijderen van het hok. Tot deze duivin uitblonk op Orange met een 18e tegen 740 in NU Zone 4.
Uit deze koppeling is de winnares gekomen! Een weduwduivin waar nog even een trucje mee werd uitgehaald voor het
inkorven. 'Ik heb ze op dinsdag nog even met zijn allen een half uurtje los gehad, vervolgens mochten ze 15 minuten
binnen bij elkaar. Ik deed bij de winnares een andere duivin bij haar doffer en de tralies ervoor. Toen ze tegen de tralies
aanvloog en erin wilde, heb ik haar gepakt en in de korf gedaan'. Was dit het duwtje in de rug voor haar topprestatie?
Nog een kleine anekdote. Gaatse haalt altijd zijn voer bij Duivensportcentrum Kootstertille, waar duivenmaat Auke
Pitstra werkt. Gaatse zei al tegen hem van: 'Doe die ene overnachter van je mee en pak er een goeie bij'. Na wikken en
wegen werden er inderdaad twee ingekorfd. Ze speelden een 7e en een 263e in de NU zone 4 tegen 1.357 duiven!
Gaatse werd overigens op Ruffec ook nog eens 2e grootmeester Sector 4. Op Limoges dit jaar was hij ook al 5e
grootmeester van de sector. We gaan ongetwijfeld nog meer van hem horen dit jaar. Gaatse met zijn eigen stam
overnachtduiven!
Fabian Wendel

Comb. Schuurman-Ekkel, Westerhaar-Vriezenveensewijk, 1e Ruffec Noordelijke Unie Zone 3 van 2.349 d.
De vlucht A26 Ruffec met ochtendlossing kende een mooie deelname en een buitengewoon voorspoedig verloop. De
winnaars van Zone 3 vinden we in Westerhaar-Vriezenveensewijk, gelegen in noordoost Overijssel.
Het zijn Bennie Schuurman
(63) en Gerrit Ekkel (50),
beiden resp. 40 en 30 jaar
actief in de duivensport. Ze zijn
lid van P.V. 'Ons Genoegen' uit
Westerhaar en zijn echte
programmaspelers. Dit jaar
beproeven ze ook hun geluk op
de dagfond en overnachtfond.
Hun vliegploeg bestaat uit 22
doffers, die volgens klassiek
weduwschap worden gespeeld.
Hun duiven komen o.a. van
Danny Nijboer, Westerhaar –
Hans Pegel, Almelo – Martijn
Wessels (v.h Wessels en Zoon)
Westerhaar en het eigen oude
soort. Dit jaar presteren de
duiven beter dan vorig jaar. In
de tussenstand Generaal staan
ze zowel aangewezen als
onaangewezen bovenaan in de
club. Daar speelt het goede presteren van “de 354” zeker een belangrijke rol bij!
De winnende duif in de zone en de tweede snelste van het gehele NU concours van bijna 10.000 duiven is de NL 211612354, een krasbonte doffer. Een hele bijzondere duif, die afkomstig is van Danny Nijboer. Dit jaar pakte hij al een 3e
op de Vitesse – een 3e en 4e op de Midfond en een 2e en 3e op de Dagfond in de club. Op E25 Nevers, een weekend voor
Ruffec klasseerde hij zich als 7e. Op maandagavond en dag voor de inkorving voor Ruffec zag Bennie, die de duiven
altijd goed observeert tijdens de training dat 'de 354' geweldig trainde en wel drie kwartier weg trok. Eén van de signalen
dat de duif in topvorm was. Het belang van goed observeren leerde Bennie van Leo Wilvank uit De Pollen.
Vrijdagmiddag 1 juli jl. kwam ‘de 354’ van Ruffec als een speer naar beneden en stormde het hok binnen. Met een
snelheid van 1.447 mpm blijft ze maar vier mpm achter de totaalwinnaar van het concours en dat op een afstand van ruim
854 kilometer. Een stamboom is niet voorhanden, maar Bennie weet te vertellen dat de vader van ‘de 354’ afkomstig is
van Gerrit Kikkert uit Vriezenveen. De moeder is afkomstig van Egbert Jasper uit Vroomshoop. 's Morgens krijgen de
duiven een eetlepel voer. Na de training ligt er een schepje snoepzaad in de woonbak. 's Avonds wordt er volle bak
gevoerd. Na 30 minuten wordt de voerbak leeg gemaakt. De duiven zijn op deze manier altijd mooi vol. Op zondag na de
vlucht wordt er ontsmet met BS en op maandag wordt er met Ornitose Supermix behandeld voor de luchtwegen. Bennie
en Gerrit ontvingen enorm veel felicitaties voor dit schitterende resultaat van hun 354, een echte alleskunner! Het komend
weekend gaat hij weer mee op de vitesse en daarna is hij als alles goed gaat weer van de partij op de dagfond.
Een duif in vorm wordt hier niet thuisgehouden! Van harte proficiat!
Gerrit van Eikenhorst

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