Ton den Braven, Hoogblokland

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Ton is geweldig trots op zijn 3 jarige duivin de 15-1803411. Na eerder dit jaar al de 10e NPO St. Vincent (47e nationaal)
gevlogen te hebben haalt ze nu weer genadeloos uit op Dax. Ze overtreft zichzelf met een 1e NPO, 1e sector 3 en een 1e in
het totale NU concours. Dit doet ze ook nog eens in een loodzwaar seizoen waarin de duiven week voor week de wind op
kop hebben als ze naar huis moeten komen. Onder deze omstandigheden komen de echte doordouwers bovendrijven.
Vorig jaar was deze duivin ook al goed op dreef en vloog ze prijs op St. Vincent en Bergerac. Op Bergerac kwam ze op
de dag van lossing ’s avonds aan en ging ze, na een kwartier rond het hok te hebben gevlogen, op een bedrijfsgebouw
even verderop zitten. De volgende morgen, toen het weer licht werd, viel ze wel op de antenne. Ze verspeelde hiermee
een topklassering. Dat voorval maakt ze gelukkig dit jaar dubbel en dwars goed voor Ton.
Zaterdagmiddag zag Ton haar aankomen en in eerste instantie dacht hij dat het een duif van Pont St. Max was. Dat bleek
al snel niet zo te zijn en dan gebeurt er wel wat met je. Met de wetenschap dat er in de afdeling nog geen duif gemeld is
en er ook nationaal nog zeer weinig duiven zijn weet je gelijk dat het goed zit. Dan begint het slopende wachten waarin de
meldlijst nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Valt er in de overvlucht nog een snellere duif? Gelukkig voor Ton
bleek dat niet het geval.
De 411 is de enige marathonduif die op de hokken in Hoogblokland (vlak bij Gorinchem) huist. Ze wordt op nest
gespeeld en zit met haar doffer gewoon tussen de weduwnaars voor het snellere werk. Die weduwnaars komen trouwens
dit jaar ook uitstekend naar huis met vroege prijzen en hoge prijspercentages op de midfond en dagfond. De vorm is dus
aanwezig op het hok. De gebroeders van Peer uit Rucphen delen ook mee in het succes want van deze combinatie kreeg
Ton deze topduivin in 2015.
Nadat Ton eerst samen met zijn
vader de duivensport beoefende,
timmerde hij in 1979 zelf een hokje
bij zijn ouderlijk huis. Vanaf toen is
hij op zijn eigen naam gaan vliegen.
In 1984 is hij getrouwd en gaan
wonen op het huidige adres in
Hoogblokland. Daar staat nu een
hok gebouwd 9 meter met 4
afdelingen, 1 voor de duivinnen, 1
voor de doffers en 2 voor de jongen.
Daarnaast is er nog een klein hokje
met een paar kwekers.
De 411 is dit jaar eerst bij een
andere liefhebber gekoppeld
geweest voor een samen kweek
project. Daaruit hebben beide liefhebbers nu 1 jong. Toen ze na het leggen van de eieren weer terugkwam, is ze in het
vlieghok gekoppeld en heeft ze zelf 2 jongen grootgebracht. Ze is dus niet ontzien in de voorbereiding naar de grote
vluchten. Op een neststand van 10 dagen broeden werd ze ingekorfd op Dax en wist ze haar beste prestatie tot nu toe te
verwezenlijken. Wat kan de duivensport toch mooi zijn als je zo kunt uithalen met maar 1 marathonduif op je hok.
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 10-08-2018

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

Comb. de Gunst, ’t Harde

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 2

In tegenstelling met Barcelona gingen de duiven van Dax wel los op vrijdagmiddag rond 13.30 uur.
De combinatie hadden er 6 mee en in totaal vlogen er 4 prijs, waarvan de eerste de meeste indruk maakte. Voor zone 2
NU streden 214 liefhebbers met 941 om de eer en om 13.27 uur kon de combinatie haar eerste duif melden.
De 16-1214544 is een tweejarige doffer geboren uit een doffer van Arjan
Beens, vader van deze doffer komt van Mark van den Berg en is een volle
broer van Olympic Zara. Moeder is dochter van Olympic Miss Gijsje.
De moeder van 16-544 is dochter Salvatore Hein van Gurp en is gekocht op
de Diamond-veiling in Kampen. Dus de afstamming is perfect te noemen,
uit goede duiven worden goede jongen geboren. De combinatie had
vertrouwen in deze doffer, want op Limoges was hij de 56e van 1.678 afd. 8.
Hij werd gespeeld op één week broeden met een groot jong. Zijn vader (zie
boven) heeft ook een dochter die dit jaar op St.Vincent van voor zat, 9e
tegen 1122 duiven. Misschien bezit de combinatie wel een geweldige
kweekdoffer. Het begint er wel op te lijken. De 16-544 mocht als jaarling blijven, als tweejarige moeten ze het echt laten
zien en zeker één keer prijs vliegen. Helaas was er dit jaar een ophokplicht voor de combinatie en kon men de duiven
slechts 3 keer inkorven op de vitesse en 2 keer op de midfond, echter dit was genoeg om de duiven klaar te krijgen voor
de grote vluchten. Tweekeer daags moeten de duiven trainen, ongeveer een half uurtje en vanaf eind mei worden ze
opgevoerd met vetrijke producten. Men speelt met 10 á 12 koppels oude duiven op nest en 20 koppels jaarlingen.
Jaarlingen moet 1 à 2 keer overnachten en de ouden 3 keer. Voor dit seizoen met veel oostenwind geen klein bier, maar
de besten blijven zo wel over.
Klaas Mulder

J. Grootoonk, Bant

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 3

Jan Grootoonk had hoge verwachtingen van zijn tweejarige nestdoffer die Dax in Sector 3 won. Hij had namelijk dit jaar
van Limoges ook al de 2e NPO gewonnen. De voorbereiding op de vlucht ging niet zoals gepland – door een ongelukje
met de broedmachine – maar hij vertrok toch als eerstgetekende, nu op jonkies van 3 dagen.
“We zaten met een man of 4 à 5 te wachten en ik zei rond twee uur: Nou
moet er toch eén komen voor half 3 om nog een mooie snelheid van rond
de 1000 te halen. En ja hoor, even voor half 3 dook hij over het huis
langs ons heen naar zijn hok. Twee jaar geleden had Jan zijn “Tijger”van Appie Pas afkomstig - maar eens omgekoppeld, want hoewel hij van
goed komaf is, had hij nog nauwelijks een topduif gegeven. Zijn partner
werd toen de “Snelle 15”, die van Benno Kastelein komt. Zo zie je maar
weer: geduld loont. Als jonge duif kreeg hij net als alle jongen van Jan
het hele jongenprogramma voorgeschoteld. Twee weken voor de eerste
vlucht kregen de duiven hun eerste en enige geelkuur. “Ik denk dat dat
een boost geeft.” Jan Grootoonk is inmiddels een begrip in de Noordelijke
Unie. Als ik vraag naar zijn mooiste prestatie van de afgelopen jaren, laat
Jan weten, dat hij een eerste natuurlijk super vindt, maar hij geniet nog
meer van een mooie serie op een pittige vlucht. Zo won hij in 2014 op
Cahors met snelheden rond de 1000 m 42 prijzen met 62 duiven mee!!
Zijn zoon Yoël, die vanuit een van de rennen ook met 6 koppels vliegt,
heeft een andere voorkeur: “Dat was vorige jaar toen we van Agen voor
de derde keer op rij ’s avonds een duif door hadden. Zij viel – terwijl we
de lampen al aan hadden - om 22.45 uur op de ren. We hóórden haar
vallen, maar zagen haar niet!” Dit jaar is Jan na Pau al gestopt met de ZLU-vluchten, omdat Agen en Barcelona veel te
zwaar “voor deze afstanden“ leek te worden. Volgend jaar hoopt hij weer aan een paar van die vluchten te kunnen
meedoen. Hij gaat dan zijn jaarlingen ook anders opleren: Ze doen dan namelijk alleen de dagfond en mogen als
tweejarigen dan de marathon op. Jan en Yoël, bedankt voor de uiterst plezierige ontvangst.
Arnold Kok

H. Hoeks, Bovensmilde

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 4

Nationaal Dax, een vlucht waar de meeste liefhebbers van de overnachtvluchten naar uitkijken. Het leek prachtig
duivenweer met wind op kop en warm weer, maar toch helder. Barcelona werd uitgesteld tot zaterdag, maar de duiven
van Dax mochten hun terugreis beginnen op vrijdagmiddag. Het werd een vlucht voor de echte bikkels, de doorzetters, de
kilometervreters.
Onze winnaar van zone 4 is Henri Hoeks uit het
Groningse Bovensmilde. Henri, voorheen werkzaam
bij de Provincie, is helaas door zware artrose
afgekeurd. Het is een echte sportman en ondanks dat
hij te kampen heeft met deze artrose, weet hij de
duivensport op topniveau te presteren. Dit wordt nog
maar eens onderstreept met zijn geweldige
overwinning op Dax.
Toen er een duif onderin de sector viel is Henri gaan
rekenen en wist hij dat er net na 15.00 uur een duif
gedraaid zou moeten worden om deze voor te blijven.
Om 15.05.20 komt zijn “Soof” aangesneld en snel
wordt zij geconstateerd. Dit zorgde voor enorme
vreugde bij de familie Hoeks en bezorgde ze de
sectoroverwinning en natuurlijk daarmee ook de
overwinning in zone 4 van de Noordelijke Unie.
In het voorjaar worden de duiven gekoppeld en
mogen ze een nestje doodbroeden. Daarna gaan ze
direct op weduwschap om de trainingsarbeid te
kunnen verrichten die nodig is volgens Henri. Naar
de vluchten toe worden de duiven gekoppeld om op
een mooie neststand uit te komen. De duiven worden
ingespeeld op de vitesse- en de midfondvluchten om
daarna naar de overnacht te gaan. Henri heeft een
speciale band met zijn duiven en korft ze alleen in als
ze er super voor staan. Hij verdient een enorme diepe buiging voor dit resultaat, namens de Noordelijke Unie van harte
gefeliciteerd en dat er nog vele overwinningen mogen volgen.
Klaas Buwalda

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
- Ruud Bakker, Veenendaal
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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