Piet Westerlaken, Veenendaal

1e Cahors

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Een misrekening levert Piet Westerlaken deze prachtige overwinning op. Zijn 2-jarige doffer is tevens de snelste duif van
alle marathonvluchten in een weekend wat niet vlekkeloos verliep.
Piet was eigenlijk niet van plan om Cahors te spelen. Alle pijlen waren dit seizoen volledig op de ZLU-vluchten gericht.
Met een kleine accommodatie (vlieghokje van 5 meter voor jong en oud) en dito duivenbestand moet je keuzes maken en
kun je namelijk niet overal aan meedoen. De 4 duiven die naar Cahors gingen waren eigenlijk bestemt voor St. Vincent
ZLU (1 week later dan Cahors). Door een misrekening in het begin van het seizoen kwamen alle beoogde neststanden,
waarop hij de duiven wilde spelen, een week eerder. Barcelona was dit weekend gezien de afstand en de leeftijd van de
duiven geen optie dus werd het Cahors NPO en zie het resultaat.
Piet heeft een drukke baan als directeur/bestuurder van een aantal
reformatorische scholen. Voor hem zijn de duiven een heerlijke
manier om te kunnen ontspannen na de dagelijkse hectiek. Al jaren
verrassen zijn duiven hem met steenvroege aankomsten op zowel
NPO als ZLU-marathonvluchten. In 2012 deden ze dat trouwens op
alle vluchten en in dat seizoen en werd hij afdelingskampioen op de
marathonvluchten van de NPO.
De duiven van Cahors lieten lang op zich wachten omdat de
omstandigheden om naar huis te komen verre van ideaal waren.
Koufronten en buienlijnen hielden de duiven op of stuurden ze de
verkeerde kant op. Zaterdagmorgen had Piet nog een ploegje mee op
een vitesse vlucht als voorbereiding op het grote werk. Die waren
vroeg binnen en Piet ging met de klok naar de vereniging om af te
slaan. Zijn vrouw en dochter zouden in de tussentijd de honneurs van
het opletten waarnemen. Toen Piet terugkwam was er echter nog niets
gekomen. Net nadat hij de klok weer op de antennes had aangesloten
zegt zijn vrouw daar komt er één. Piet had hem niet gezien en ook na
deze opmerking zagen ze geen duif meer vliegen. Opeens zit er toch
een duif op de klep en bleek dat hij uit het zicht het hok had benaderd
en dat de vrouw van Piet het toch goed had gezien. Ja en dan komt er wat los wetende dat je de eerste melder bent en
vooraan in het concours zit. De meldlijst op internet werd op de voet gevolgd en je realiseert je dan dat er nog heel veel
toppers zijn in de overvlucht die je kunnen kloppen. Dat bleek gelukkig niet het geval.
De winnende doffer zat bij inkorven op een jong van 6 dagen oud en dat bleek genoeg motivatie om met gemiddelde van
948 mpm. naar huis te komen. Zijn vader komt van Rik Ros uit de lijn van het Super Blauwtje (1e Asduif over 3 jr.
Bordeaux ZLU). Piet is erg goed met de duiven van Rik Ros en zijn schoonvader Jan Ouwerkerk. De moeder is er een
van zijn eigen stammetje en daar zitten duiven van Jan van Beest (verzamelaar van topduiven) en veel duiven van Jaco en
Gerrit van Nieuwamerongen in. Met Jaco heeft Piet een hele goede band en ze overleggen en kweken veel samen. Zulke
contacten maken onze hobby minder individualistisch is en dat is een verrijking.
Piet geniet van je overwinning en we gaan je vast en zeker weer een keer boven aan de uitslag zien. Je hebt steeds het
geluk aan je zijde daar waar het gaat om het verkrijgen van goede duiven en dat zal niet voor niets zijn denk ik.
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 05-08-2019.

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

G. Rouwenhorst, Apeldoorn

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 2

Het weekend van 6 en 7 juli was een echt “fond weekend”. Naast de klassieker vanuit
Barcelona stond er ook nog een sectorale middaglossing en een sectorale dagfondvlucht
op de kalender. De duiven in Barcelona en Cahors kregen vrijdag 5 juli de vrijheid en
begonnen vol goede moed aan de terugreis. Gezien de snelheden die Belgische duiven
vanuit Limoges haalden (dag eerder gelost vanwege slechte weersverwachtingen) werden
er mooie vluchten verwacht. Helaas liep het allemaal even anders en kwamen de duiven
van Cahors laat en traag naar huis.
Voor Gerrit Rouwenhorst uit Apeldoorn werd het echter een prachtige vlucht. Om 12:39
uur viel zijn tweejarige weduwnaar op de klep nadat hij de reis van bijna 980 kilometer
had afgelegd. Goed voor de winst in Zone 2 van de Noordelijke Unie tegen 1.596 duiven
en de 2e plaats in sector 3. Iets na 19:00 uur komt de tweede duif thuis en daarmee kon de
klep dicht. Veel liefhebbers zitten op dat moment nog te wachten op de eerste duif.
De bijna 80-jarige Gerrit is een kleine liefhebber die al zijn hele leven tussen de duiven
loopt. Het seizoen werd aangevangen met slechts 9 weduwnaars welke op klassiek
weduwschap worden gespeeld en op moment van schrijven zijn er hiervan nog 7 aanwezig op het hok. De weduwnaars
zijn in maart gekoppeld en hebben een ronde jongen grootgebracht. Hierna zijn ze op weduwschap gezet en is het seizoen
begonnen. De duiven worden goed ingevlogen op de vitesse, midfond en zelfs dagfond. Hierna zijn ze klaar voor het
grote werk. Er wordt veel tijd en aandacht aan de duiven besteed. Zo ook aan het voeren. Dit gebeurt volgens zeggen “de
hele dag door”. Meerdere malen per dag krijgen de duiven wat te eten, waarbij ze iedere voerbeurt weer wat anders
voorgeschoteld krijgen. De dag voor inkorven en de inkorfdag zelf mogen de duiven die mee gaan zich helemaal vol eten.
Hierbij wordt als extraatje snoepzaad, pinda’s en hennep verstrekt.
De winnende doffer is gekweekt uit twee rechtstreekse duiven van Cees Nijdeken uit Rijssen en komt uit de lijnen van
Jellema en Verweij-de Haan. Opvallend is dat de winnaar 14 dagen voor Cahors nog is gespeeld op de ook al niet
eenvoudige Périgueux. Volgens Gerrit waren de duiven in zo’n goede doen, dat ze er om vroegen om weer ingekorfd te
worden. Dat dit ook daadwerkelijk zo was, is nu wel bewezen.
Bart van den Bovenkamp

A. de Jager, Oudega

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 4

Als je na een break van 20 jaar, een 1e pakt in de NU zone 4, dan doe je het zeker goed! Net
bezig in zijn 4e herstartjaar en eerste echte overnachtjaar, overkwam het hem. Aalzen de Jager
(60), uit het Friese Oudega (sm). Als kind had hij al duiven en na een lange pauze, had hij
weer zin om te beginnen. De keuze voor de overnacht werd al gauw gemaakt, ‘het moet
lekker zwaar zijn, daar heb ik gewoon wat mee’. Er kwamen duiven van neef Karel de Bruin
op de hokken en de herstart werd werkelijkheid. De duiven van Aalzen zijn echte atleten die
in het ritme gebracht en gehouden worden. Ze gaan vanaf week 1 mee en worden 9 dagen
voor inkorving thuisgehouden. In deze laatste 9 dagen worden de duiven niet meer gelapt.
Wegens het werk worden de duiven eenmaal daags losgelaten. Hij houdt het qua voeren en
bijproducten simpel. ‘Geen overdadige zaken’ benoemt hij. De duiven krijgen het gehele jaar
door voer van Matador, de laatste dagen wordt er volle bak ‘High Energy’ verstrekt. Volgens hem zit hier alles in wat ze
op het laatst nodig hebben. Soms wordt er eens een kruidenelixer of wat vitamines verstrekt, but that is it.
De winnende weduwnaar werd op dinsdag, zonder te tonen ingekorfd. Hij ging rustig en als eerst getekende de mand in.
Niet zomaar, hij vertoonde voortekenen en was zowel in de lucht als op het hok zeer actief. Als jaarling kreeg de “890”
alleen dag fond vluchten. Zuinig beginnen om een mooie ploeg te kunnen opbouwen was het motto. De “890”, een
kraswitpen met een typische Aarden oog, is een lust voor het oog. Via vaderskant is het de lijn van de “Bonte Sam” en via
moederskant zien we het stamkoppel van Freek v.d. Brug terug. Nog twee bijzondere kanttekeningen aan dit verhaal:
-De winnende doffer werd op Limoges ingekorfd op nest, maar liet helaas niks zien. Op Périgueux ging hij mee op
weduwschap en pakte een prijsje. En nu op Cahors was het wederom op weduwschap echt bingo!
-Aalzen hanteert geen klassieke methode voor het weduwschap. De duiven komen op de vluchtdag bij elkaar en mogen
gerust enkele dagen bij elkaar blijven. Vaak gaan ze op maandagochtend bij elkaar weg, want hij kijkt niet op een dag.
Vele wegen leiden naar Rome, blijkt maar weer.
Fabian Wendel

C. & G. Koopman, Ermerveen

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 3

In het Drentse land niet ver van Emmen vinden we Ermerveen. In een geheel vrije omgeving zien we al op afstand de
schitterende optrekken en duivenhokken van C. & G. Koopman staan. Dit is echt genieten van de vrije natuur met een
schitterend uitzicht om de duiven goed te kunnen zien aankomen. De ontvangst was zeer hartelijk door Gerard Koopman.
De appelgebak stond klaar en dat kon door mij bij deze grote kampioen niet geweigerd worden. Opvallend was de
ontspanning bij deze liefhebber met veel humor. Gerard vertelde hoe hij samen met zijn vader in de duivensport terecht
was gekomen en er nu trots op was, dat hij van zijn hobby zijn beroep had weten te maken en nu dus van zijn sport kon
leven. Maar na de koffie moesten we toch naar de reden van het bezoek.
De hoofdzaak was natuurlijk de overwinning in
Zone 3 van de Noordelijke Unie. Gerard had 8
duiven ingekorfd op Cahors en daarvan wist zijn
duivin “AZURA” (de blauwe hemel) NL174703960 een 1e prijs te vliegen in de Noordelijke
Unie Zone 3 van 998 duiven. De aankomsttijd van
deze duivin was 13.45 uur op een afstand 953 km
en een snelheid van 1058 mpm. Tevens was deze
duivin 1e in de Sector 3 van 1347 duiven. De
winnende duivin had reeds aansprekende resultaten
achter haar naam staan met een 9e Périgueux tegen
670 duiven en een 9e Limoges tegen 970 duiven.
Over het geheel was Gerard ook tevreden want zijn
tweede duif werd 5e op teletekst in de Zone 4 van
de Noordelijke Unie en van de 8 meegegeven
duiven op Cahors vlogen er 6 prijs. De winnares is
van moederskant een jong van “Wilma” van Henri Hoeks uit Bovensmilde x van vaderskant een doffer van Noel Peiren.
Na het maken van de foto voor de reportage, waarop Gerard samen met zijn hokverzorger Kjeld staat, bleek nogmaals dat
Gerard zeer gastvrij is en kreeg ik een rondleiding op deze schitterende locatie, waarbij er wederom veel humor was en er
weer veel gelachen werd. We kregen werkelijk alles te zien. Ondertussen vertelde Gerard dat hij altijd op zoek is naar
nieuwe uitdagingen nadat eigenlijk alles begonnen is met de meest bekende namen “Miss Waalre”, een van de tien
gekregen jonge duiven van Jan Hermans en natuurlijk “Kleine Dirk”. Gerard heeft ook oog voor voer net als in het
verleden zijn ouders en heeft het voer “Koopman All-in One” samengesteld en is op de markt gebracht door Beijers.
Na een ontspannen en gastvrij bezoek heb ik afscheid genomen van een trotse, spontane en sympathieke liefhebber.
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.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 05-08-2019.

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

