G. Hamstra en zoon, Harderwijk

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 2 en totaal van 3.005 d.

Vader en zoon Hamstra uit Harderwijk beleven twee prachtige weekenden achter elkaar. In het weekend voor deze
machtige overwinning op Dax winnen ze de 1e nationaal Agen ZLU Oud en zijn ze tevens de 1e in zone 2 van de NU op
Cahors (6e nationaal S3). Bijna ongelooflijk maar gelukkig blijven ze met beide benen op de grond staan. Ze weten uit
ervaring dat het in de duivensport zo maar weer anders kan gaan. Die duivensport wordt hier in Harderwijk zeer serieus
bedreven. In 1999 werd de specialisatie naar de marathonvluchten ingezet, nadat daarvoor al vele jaren voor het generale
kampioenschap werd gespeeld. Wilfred is een echte analyticus en hij weet precies waar hij naar toe wil, met wie en welke
duiven daar het beste bij passen. Met Wulfert ter Beek uit Biddinghuizen hebben de Hamstra’s een gezamenlijk
kweekhok opgezet www.wwracingpigeons.com Samen proberen ze elkaar op een hoger plan te krijgen. Het voordeel is
ook dat de duiven nu op twee hokken getest kunnen
worden zodat ze sneller kunnen zien waar ze staan.
Vriendschap, passie, ambitie en visie zijn de
basis voor hun samenwerking. De hokken van de
vader zoon combinatie staan achter het ouderlijke huis
en Wilfred woont er gelukkig niet ver vandaan. Vader
Gijs is 78 jaar en verzorgt ‘s morgens de duiven en
Wilfred (42 jaar) doet dat ‘s middags na zijn werk.
Foto: Gijs Hamstra met “Riet” en daarnaast een trotse Ab
Kozijn.

Op de dag van aankomst zitten de mannen even voor 9
uur binnen aan het ontbijt. Net op het moment dat de
thee werd ingeschonken roept vader Gijs héé en al opkijkend zagen ze beide “Riet” op het dak van het hok zitten net
boven de valplank. Het zal toch niet waar zijn werd er gelijk gedacht want er was op dat moment namelijk nog geen
enkele melding in de sector bekend.
De winnares is een prachtige bonte duivin met een bijzonder verhaal. Deze duivin vloog namelijk eerder bij plaatsgenoot
Ab Kozijn. Dit deed ze daar niet onverdienstelijk. De winnares is trouwens ook vernoemd naar zijn vrouw. Toen Ab in
2018 stopte met de duivensport mocht Wilfred er 5 uitzoeken bij hem op het hok. Daar zat de winnares van Dax ook bij.
Bij Ab had ze toen al een aantal knappe prijzen gewonnen waaronder een 17e NPO Orange in 2018. In eerste instantie liet
ze zich niet over wennen en dit was de reden dat er in 2019 niet mee is gevlogen. Dat lukte later op een nestje wel. In
2020 pakte ze het prijsvliegen weer op en dit jaar was ze ook al de eerste op het hok van St. Vincent.
In 2016 is “Riet” uit een ei gekropen. Deze had Ab Kozijn van de voorzitter van de NU, Gerard Kok, verkregen.
Gerard kweekte haar uit een goed vliegende doffer bij hem op het hok van Mark van den Berg (1/2 broer “Zara” x
kleindochter van de “Brive”) en een duivin die hij gekweekt had uit een doffer van Marcel van Stralen uit Almere en een
duivin van Theo van Stralen uit Stad a/t Haringvliet. Beide laatstgenoemde duiven hebben de topdoffer de “16” (5x bij de
1e 100 nationaal en 3x op TT) als vader en grootvader.
De overname van de duiven van Ab Kozijn heeft niet alleen tot deze mooie overwinning geleid, maar ook nog eens voor
een mooie vriendschap. Ab komt namelijk regelmatig kijken als de duiven thuiskomen van een verre vlucht. Op Dax
kwam hij jammer genoeg net te laat om “Riet” te zien vallen. Dat zien vallen van een vroege duif zal in de toekomst nog
wel vaker gaan gebeuren. Persoonlijk vind ik het mooi dat ik een hele kleine bijdrage heb mogen leveren aan deze
overwinning. Mannen succes op de resterende vluchten want het seizoen is nu al meer dan geslaagd.
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 10-08-2021.

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

B. van Holland & Zn., Ede

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 1 van 1.237 d.

De overwinning op Dax in zone 1 van de Noordelijke Unie komt terecht bij Ben en Ronald van Holland uit Ede. Deze
vader en zoon combinatie spelen al heel wat jaren mee op de marathon en hebben daarbij al de nodige successen behaald.
De verzorging komt gezien de drukte van Ronald echter volledig neer op Ben. Ronald verricht waar mogelijk nog wat
hand en spandiensten.
Op Dax was het hun tweejarige weduwnaar 19-137605 die zaterdagochtend
om 10:18 uur geconstateerd werd, nadat hij de 1.046 kilometer naar huis had
overbrugd. De “605” is een laat jong van 2019 welke in zijn geboortejaar
niet is gespeeld. Dax was dit jaar zijn 3e marathonvlucht en hierop behaalt
hij zijn 3e prijs. Ik schreef overigens weduwnaar, maar Ben vertelde mij dat
de duivin van deze doffer enkele dagen voor het inkorven een eitje had
gelegd. Ben heeft ze samen op de eitjes laten zitten waardoor deze doffer op
hele verse eitjes is ingekorfd. Zou het voor de extra motivatie hebben
gezorgd? Naast motivatie moet een winnaar op zo’n vlucht ook uit het goede
hout gesneden zijn en dat is de 19-605 zeker. Zijn moeder won namelijk de
1e nationaal St. Vincent 2014 en zijn vader de 4e nationaal Brive. Top x top
dus in dit geval. Wat verdere afstamming betreft zien we de lijnen van
Homma, van Tuyl en Steketee terugkomen. Opvallend is dat de moeder van
de “605” zich blijkt te ontpoppen tot een ware topkweekster. Meerdere
liefhebbers hebben dit jaar of vorig jaar nationale kopprijzen behaald met nazaten van deze duivin. En nu Ben dus ook
met deze “605”.
De verzorging is “zoals bij de meeste liefhebbers” gaf Ben aan. Het komt allemaal niet zo precies, maar er wordt goed
voor de duiven gezorgd. De doffers trainen 1x daags voor ongeveer een uur en wat voeding betreft wordt er wat vetrijker
gevoerd naar het inkorven toe, maar is er verder geen poespas of bijzonderheden.
Door een foutje bij het programmeren van de klok is per ongeluk vergeten de duiven te zetten op niveau 9. Dit houdt in
dat de 3e nationaal sector 3 aan de neus van Ben voorbijgaat. Gelukkig is niveau 10 wel gezet en pakt niemand hem de
overwinning in zone 1 van de NU nog af. Ben (en ook Ronald) gefeliciteerd met deze overwinning
Bart van den Bovenkamp

H. Zwiers, Den Ham

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 3 van 459 d.

Toen ik vorige week na de vlucht Cahors bij Harold Zwiers was om de reportage te maken, zei Harold het nog steeds niet
te begrijpen die formidabele reeks van successen en “wanneer zal het even een keer niet lukken”. We weten inmiddels dat
het op Dax niet gestopt is, want ook op Dax pakte hij een 1e in de Zone 3 van de Noordelijke Unie, 1e in de Afdeling 9
een 2e in de sector 3 en als slagroom op de taart 5e Nationaal van ruim 11.000 duiven.
Het was wederom de duivin “Miss St. Vincent” met het ringnummer 181525715 die als eerste arriveerde op het hok bij Harold om 09.58.52 uur
na een afstand van 1119 km en een snelheid van 1212 mpm. Dit keer op
een neststand van eieren van 11 dagen. Ja U ziet het goed het is dezelfde
duivin die ook 4e Nationaal op St. Vincent zat van 11.704 duiven. Deze
duivin bezit alles wat een topduif nodig heeft en komt dan ook uit een
geweldige afstamming zoals we na St. Vincent al gememoreerd hebben
We mogen echt zeggen een klasbak van het beste soort. En zo werd er
weer een geweldig succes toegevoegd aan de ongekende reeks van
successen dit jaar. Nu nog even op naar de laatste vlucht van dit toch al
loodzware vliegseizoen van dit jaar Bergerac. Wij zijn zeer benieuwd of
het nog een keer een succes zal worden. Harold nogmaals gefeliciteerd en
we kunnen bijna zeggen tot een volgende keer in het mooie Den Ham.

Kees Poel

Comb. Abbink, Emmer-Compascuum

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 3 van 363 d.

We hebben ze al eens vaker gelezen dit seizoen, maar Comb. Abbink uit Emmer-Compascuum does it again!
Onnavolgbaar en een diepe buiging voor Remco, die toch nog maar net om de hoek komt kijken bij de marathon.
Sommige mannen doen er jaren over om erbij te komen… Remco doet dit jaar drie keer mee en zit er drie keer bij. Een
serieuze nieuwkomer waar de concurrentie rekening mee dient te houden!
Remco zei al tegen zijn duivenvriend en leermeester Jan van
Zwienen: ‘Kom maar op tijd Jan, want ik draai er 1 tussen 11.00 en
13.00. Natuurlijk kwam Jan net te laat, zul je altijd zien. Want om
12.32, na 24 en een half uur, zit ineens het rode, eerst getekende
duivinnetje, op de plank. Uit het niets. ‘Shit, ik heb er alweer 1’, was
het eerste wat door het hoofd ging.
‘Het was wel spannend, of deze ploeg van 2018 het ging doen’.
Toen Remco namelijk in 2018 startte op de marathon, kwam de eerste
lichting van John van Wildenberg en deze man woont toch een stuk
dichterbij de Franse losplaatsen. Maar de duiven uit EmmerCompascuum hadden weinig moeite met 1172 kilometer. Er werden
namelijk 7 duiven ingekorfd, 5 van die bewuste 2018 ploeg en twee
van 2019. Alle 2018 duiven wisten zich in de prijzen te spelen! Naast
de 1e in de zone, pakt Abbink ook nog eens plaats drie in zone 4.
De rode winnares, die overigens ook prima haar prijzen pakt op de
midfond, werd ingekorfd op een jong van 9 dagen. ‘Ik heb wat met
die rooie duifjes uit de ploeg. Ze zit er op de midfond ook altijd goed
bij en ik had het gevoel dat ik haar moest aanwijzen’. Haar vader is
een zoon van de ‘Vale’. Deze bewuste ‘Vale’ is een volle broer van de
bekende ‘Rooie Japie’ van Harold Zwiers. De moeder is van het soort
Everhart van Pijkeren.
De tweede duif was een doffer die op dezelfde stand werd ingekorfd.
Helaas is er over zijn bloedlijnen niks bekend. ‘Maar hij was er en dat is gewoon mooi’. Tja, kopprijzen blijft toch altijd
mooier dan papieren tijgers!
Even voor de volgers van Comb. Abbink. De Zone 4 winnares van Limoges verovert op Bressols ‘gewoon’ weer plaats
13 in de zone. Ben benieuwd wat deze crack nog gaat doen.
‘Je krijgt waardering voor je inzet, sommige krijgen dat niet, ik gelukkig wel. Dan is het makkelijker doorgaan zo, naar
het volgend seizoen. Want dit seizoen is jammer genoeg bijna op het einde’.
We gaan vast en zeker nog meer horen uit Emmer-Compascuum. Misschien al wel op Bergerac 2021!
Fabian Wendel

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.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 10-08-2021.

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

