Robin Bakhuis, Westerhaar-Vriezenveensewijk 1e Cahors Zone 3 Noordelijke Unie en totaal van 4.932 d.
De woonplaats van deze winnaar Robin Bakhuis, de 34-jarige timmerman, is niet zo groot, maar er wonen naar
verhouding veel duivenliefhebbers die ook nog naam hebben in het Oosten van Nederland, maar ook daarbuiten. Robin
Bakhuis behoort inmiddels tot de gevestigde namen in de duivensport op het onderdeel marathon. Dit was ook al
opgevallen bij andere grote namen in de omgeving en Nederland en waarom zal U duidelijk worden in deze reportage.
In het voorseizoen was hij
regelmatig op goede plaatsen op
de uitslagen te vinden geweest,
zoals op zowel Limoges (het
halfzusje van de winnaar) als St.
Vincent een teletekstvermelding.
Maar voor Robin is de vlucht op
Cahors een onvergetelijke vlucht
geworden. Hij had op deze vlucht
20 duiven ingekorfd, 12 doffers
en 8 duivinnen. Meerdere
liefhebbers hadden hem wel een
beetje getipt voor deze vlucht,
omdat het een zware vlucht
beloofde te worden.
Op de ochtend van thuiskomst
van de duiven was Robin de
kleppen aan het openzetten en in
de hokken voorzorgmaatregelen
aan het treffen voor de thuiskomst
van de duiven van Quiévrain, want nergens was nog een duif gemeld van Cahors. Ineens riep zijn oom Gert bij wie hij
vanaf zijn 7e jaar het duivenvak geleerd heeft en nog steeds zijn grote hulp, dat er een duif aankwam. Wat bleek, het was
een duif van Cahors. Robin kon het niet geloven en moest na het melden even bijkomen, maar begreep wel dat hij een
hele vroege duif moest hebben gekregen. Dat bleek ook wel want het duurde lang voordat een tweede duif op de meldlijst
verscheen. Het verschil met de nummer 2 was ruim 120 mpm. De glorieus winnende doffer met het ringnummer NL191352970 heeft geweldige voorouders. Zijn moeder is de ‘Super Kweekster” waaruit o.a. ook nog zijn voortgekomen de
48e Nat. Bergerac 2020, 9e Nat. Perigueux 2020, 52e Nat. Pau 2020 en de 171e Nat. Narbonne 2020 en komt uit de top van
Arjan Beens (“Mister Gijs”) uit Genemuiden. De vader is “de Wiersma” en komt van E. Wiersma en Zn. uit Sibculo en
vloog een 3e Perigueux van 7102 d. en 28e Bergerac van 6219 d. met bloed van de Olympic Zara in zich. En ja U leest het
goed het is een volle broer van de duivin “Robin” van Harold Zwiers, 1e Nat. Bergerac in 2020 van 27.000 duiven, die
dus ook gekweekt is bij Robin Bakhuis. Ook Nationaal was de “970” de winnaar van 8.333 duiven.
Er wordt dit jaar gespeeld met 85 vliegduiven, waarvan 40 jaarlingen. Het voer is van Beijers, “Longdistance”, met de
bijproducten Beijers “Energie” en Beijers “Tovo” snoepzaad. Ook de medische verzorging is simpel 1 keer in de 3 à 4
weken controle bij de dierenarts en als het nodig is medicatie.
De aanwezige bloedlijnen zijn van: E. Wiersma & Zn, Arjan Beens, Verweij-de Haan, Jan Morsink en Harold Zwiers.
Dit seizoen wordt er zoals het er nu uitziet alleen nog ingekorfd op de vluchten Bordeaux en Bergerac,
Robin nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de spontane ontvangst. En wie weet tot gauw.
Kees Poel
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 07-08-2022.

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

Benno Kastelein, Hengelo

1e Cahors

Noordelijke Unie Zone 2 van 1.427 d.

Benno Kastelein uit Hengelo nog voorstellen is eigenlijk een open deur
intrappen. Deze zeer ervaren liefhebber is inmiddels een begrip in heel
Nederland. Ieder jaar zien we zijn naam wel voorbijkomen in de top van de
uitslagen op de marathonvluchten. Zowel op de middaglossingen als de
ochtendlossingen tot aan Barcelona toe. Benno was ook dit jaar rustig
begonnen met telkens wel goede uitslagen en series, maar nog net niet een
topuitslag. Die kwam er dit jaar voor de eerste keer op Cahors. Op deze zeker
zwaar te noemen marathonvlucht kwam die topuitslag er dan toch. Het was
zijn blauwe doffer met ringnummer NL20-1168757 met de naam “Blauwe
Brutus” die hiervoor zorgde. Deze “Blauwe Brutus” is uit het goede hout
gesneden. De vader is “MG Power” een kind van “MG Perfect” (Jellema) x
“Power Lady”(Dekker) en de moeder is ”Dochter Romee” (Jellema) kind van
“Blauwe Benno” x “Romee” (Jellema). Dat het een hele zware vlucht is
geweest, blijkt wel uit de snelheid van de duif met 974 mpm. Dat is omgerekend ongeveer 58 km per uur. Hoge
temperaturen in Frankrijk en een Noordwestenwind waren daar debet aan. “Blauwe Brutus” werd gespeeld op een jong
van 3-4 dagen. De duiven van Benno, 40 koppels worden ingespeeld op weduwschap en op de marathonvluchten op nest.
Naast winnaar in de Zone 2 van de NU, was er ook nog een 3e in de Sector 3 Nationaal van 3.675 duiven en een 7e prijs
Nationaal Sector 2, 3 en 4 van 8.333 duiven. Dus weer een geweldige uitslag met 20 duiven mee en 11 in de prijzen. En
nu op naar Bordeaux de volgende halte in het seizoen.
Benno nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de spontane ontvangst en we durven met een gerust hart te zeggen tot de
volgende keer, want die komt er zeker.
Kees Poel

Comb. Abbink, Emmer-Compascuum

1e Cahors

Noordelijke Unie Zone 4 van 590 d.

Remco Abbink gaat verder waar hij vorig jaar gebleven is! In 2020 deed hij mee aan 1 overnachting. In 2021 aan 4, die
allen subliem verliepen. En dit jaar kan hij ze allemaal meedoen. En elke vlucht is het weer bingo met kopduiven en
series. Enorm knap van elke liefhebber die dit kan bereiken. Maar extra knap als je je bedenkt, dat Remco nog niet lang in
de duivensport zit.
De filosofie in Emmer-Compascuum is om alles zo dicht mogelijk bij de natuur
te houden. Het plafond van het hok is helemaal dicht, de ramen staan dag en
nacht open met een ren ervoor. Een beetje het Martin v. Zon hok idee. Er wordt
zelfs over nagedacht om de ramen er maar helemaal uit te halen, aangezien dit
super bevalt. De duiven gingen tot Limoges tweemaal daags los en nu weer 1x
per dag. Daar zit geen ritme in. Dat kan soms om 5 uur in de ochtend zijn, maar
ook in de avond als de warmte goed weg is. Wat wel belangrijk is, is dat ze dan
een uur aan de bak moeten met de vlag op het hok.
Verder geen moeilijk systeem. Volle bak Koopman “all in one” en de laatste
dagen vetten erbij. Ook is Remco dit jaar begonnen met het emmertje Jellema
Mix van DHP, die hem zeer goed bevalt. 'Alles gaat op, behalve misschien wat
grit'. 14 dagen voor Limoges een orni kuur en aan geel is dit jaar niks gedaan.
Remco wil het zo simpel mogelijk, maar het cirkeltje is zeker rond!
De winnares is gekweekt uit duiven die Remco heeft gekregen van Van
Wildenberg uit Oss die hij via de hondenwereld kent. Helaas zaten bij deze
duiven uit '18 geen stambomen, maar dat maakt de prestatie uiteraard niet
minder. Vorig jaar kwam de winnares al op tijd thuis van Cahors, helaas toen
zonder chip! Nu neemt ze sportief revanche. Ze is ingekorfd op een jong van een dag of 5. Op Limoges vloog ze
overigens ook al een 30e tegen 933 in de afdeling! Tussendoor is ze niet meer met de afdeling mee geweest. Wel worden
de duiven geregeld 40 kilometer weggebracht en soms zelfs wat meer als Remco bij zijn moeder op visite gaat. Ik kan
alleen zeggen: Remco ga zo door! Maar dat zal hij ongetwijfeld de laatste twee vluchten wel laten zien.
Fabian Wendel

Team Pieper, Rheden

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 1 van 1.680 duiven.

De overwinning in zone 1 is voor de roodschimmel doffer (19-1451967) van Team Pieper uit Rheden (vlak bij Velp). Een
hecht team bestaande uit vader Marcel en zijn nog thuiswonende zonen Claudio (28) en Dani (23). Ieder lid van het team
heeft zijn specifieke taken. Vader Marcel is de nestor van het team die
zijn sporen al heeft verdiend in onze sport. Hij heeft jarenlange ervaring
en in het verleden ook al heel veel gewonnen samen met zijn vader
Frits. Vanaf 2019 vormt hij een team met twee fanatieke zonen aan zijn
zijde en doet hij vooral de administratie en de planning. Zijn zonen
Claudio en Dani nemen de verzorging voor hun rekening waarbij Dani
(de jongste in het team) de trainingen (van minimaal een uur) in de
vroege ochtenduren voor zijn rekening neemt. Claudio verzorgt de
trainingen van 21.00 uur. Elke morgen staat Dani voor dag een douw op
(4.45 uur) zodat de duiven uit de wedstrijdploeg bij het krieken van de
dag hun trainingsrondjes kunnen maken. Wat een ijzersterke discipline
moet je dan hebben. De duiven belonen deze inzet gelukkig met vroege
prijzen. Vroeg vertrekken op de tweede dag levert ze namelijk een
voorsprong op ten opzichte van de langslapers. Het team investeert zwaar in het creëren van een (kweek-) hok van
topkwaliteit. Ze kochten jongen en enkele bewezen topvliegers rechtstreeks bij bekende Nederlandse marathonspelers als
Jelle Jellema, Gerard Schalkwijk en Henk de Bree. Vooral met die laatste hebben ze een speciale band. Op Cahors hadden
ze ook een ijzersterk team ingezet. Net als hun eigen team bestond die uit 3 teamleden. De 1e getekende uit dit team wint
de 1e prijs en de 2e getekende de 6e prijs in zone 1. Hun favoriet de “967” had helaas wat pech in de voorbereiding.
Onderweg naar huis raakte hij bijna al zijn staartveren kwijt aan een rover. Met veel geduld, goede verzorging en veel zelf
wegbrengen kon hij weer worden ingepast in de wedstrijdploeg die als voorbereiding in Hank op Melun (440 km) werden
ingekorfd. Nummer 1 kwam naar huis op een jong van 6 dagen en nummer 2 op een groot jong en eieren. Van beide bleef
de duivin thuis om op het nestje te passen. De winnaar komt van vaderskant uit het oude stammetje van Marcel waar veel
Theelen bloed in de basis zit. De moeder komt van Ludo Verstraeten uit Echt en daar zien we dat de beste duiven van de
gebroeders Hagens de boventoon voeren in de stamboom. Ik zou over dit team nog veel meer kunnen schrijven maar daar
hebben we helaas niet de ruimte voor. Dan moeten ze totaal winnaar worden en dat zie ik ze zeker nog een keer doen.
Dan hebben we een hele pagina tot onze beschikking.
Tot de volgende reportage mannen.
Marcel van Stralen
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