A.C. Versluis, Leerdam

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

De overwinning komt deze keer terecht bij twee echte duivenliefhebbers want achter de naam A.C. Versluis schuilt niet
alleen Arie maar ook zijn vrouw Anja. De vrouwelijk helft van het tandem draagt meer dan haar steentje bij aan het
succes. Met Anja heb ik dan ook mijn interview om te komen tot dit stukje en in heel het gesprek komt haar liefde voor de
duiven en de sport naar voren. Ze weet er alles over te vertellen en is erg enthousiast. In huize Versluis genieten ze volop
van de duiven maar er is meer dan dat. Ook werken ze beiden en daarnaast doen ze gezamenlijk de duiven.
Normaal is het ook Anja die
erbij is als de eerste vallen.
Ze zit vaak ’s morgens als
eerste op haar post bij een
marathonvlucht. Nu was het
echter ’s avonds dat de
duiven al konden komen al
zou dat voor de meeste
duiven niet tot de
mogelijkheden behoren.
Van het totale concours
wisten de eerste dag maar
25 klasbakken hun hok te
bereiken. Op het moment
dat de eerste viel was Anja
nog een klusje in het
huishouden aan het doen.
Ze had nog geen meldingen
gezien en dacht dat ze nog
wel even iets anders kon
gaan doen. Toen Arie op
een gegeven moment riep
dat ze er een hadden van
Orange dacht Anja eerst dat hij het mis had. Er moest namelijk ook nog een jong thuis komen. Toen ze beneden kwam
zag ze wel degelijk dat er een duif van Orange op het display van het EC-systeem stond. Ja en dan begint het hele circus
van melden, horen dat het een steen vroege duif is en dan vervolgens de spanning of er in de overvlucht niet nog één
overheen gaat. Op een gegeven moment belt goede duivenkennis Koos Steenbeek uit de Bilt dat er nu echt niemand meer
sneller kan zijn en dat ze feest kunnen gaan vieren. Koos deelt trouwens mee in de feestvreugde want de winnende
2-jarige nestduivin, die op een stand van 10 dagen broeden uit haar slof schiet, komt voor 75% uit duiven van Koos.
Iedereen uit de regio en ver daar buiten, weet dat als het zwaar en taai gaat de duiven van Koos in hun element zijn.
Er wordt gespeeld op een hokje van 6,5 bij 1,5 meter. Daar zitten zowel de oude als de jonge duiven. In de winter worden
de duiven gescheiden en dit jaar mochten ze in maart een jong grootbrengen. Daarna gaan ze uit elkaar en worden per
groepje gekoppeld naar de vluchten waarvoor ze ingepland worden. De winnende duivin is vanaf het begin steeds mee
geweest op de vluchten met 1 nacht mand. Dit jaar vloog ze al een 148e NPO op Périgueux en nu dus een prachtige 1e in
het totale concours op Orange.
Vorig jaar hadden Arie en Anja veel ellende op het hok en daarom hebben ze het dit jaar net even iets anders aangepakt.
Niet dat het in voorgaande jaren slecht ging, want er zijn op het hokje van Arie en Anja al vaker TT-duiven gevallen.
Deze overwinning is echter wel een van de mooiste en ook een die bevestigd dat ze het lek weer boven water hebben.
Ze kunnen dus weer met veel vertrouwen naar de toekomst kijken.
Arie en Anja geniet er van het is jullie van harte gegund.
Marcel van Stralen
De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Zelf met hem contact opnemen.
Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 25-08-2017

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

Gert Doppenberg Putten

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 2

Voor de duiven is dit al jaren een ochtendlossing zo ook op zaterdagmorgen 15 juli werden onze duiven om 07.00 uur
gelost in Orange. Dat de duiven het moeilijk zouden krijgen stond vooraf al vast een stevige Noorden wind de eerste 300
km en zomerse temperaturen. Toch waren er ’s avonds twee duiven door in de fondclub
Corné van Oeveren uit Overberg pakte om 21.13 u. 1033,024 mpm zijn 1e getekende
zou dat dan de overwinnaar worden.
Neen….Om net even over half tien kwamen in de verte drie duiven als een speer aan in
de Schoolstraat in Putten later bleek twee vreemde jonge duiven.
Maar Gert Doppenberg wist het zeker hij zei tegen zijn vrouw Jenny daarbij is de “067”
een jaarlingduivin zij werd geconstateerd om 21:37:04 snelheid van 1033,043mpm het
moet dus achter de komma beslist worden.
Later blijkt de snelste in zone 2 van de Noordelijke Unie, 4e duif in de Afdeling 7. Twee
super prestaties onder deze omstandigheden van Corné en Gert.
De NL16-1244067 is als weduwduivin ingekorfd wat Gert opviel is dat ze zo opgelopen
was bij het inkorven een voorteken. Ze was net zo mooi toen ze thuis kwam na de ruim
900 vlieg kilometers waren haar niet af te zien. Zij is door Gert zelf gekweekt en komt
uit de lijn van de “000” waar ook het wonder van Putten van Wout van den Hoek terug
te vinden is. Kort voor aankomst was Gert bezig om een mogelijke vreemde duif te verjagen maar dat lukte maar niet ze
droeg geen enkele ring dus dacht Gert aan een vreemde duif.
Toen bleek het een achterblijver van St.Vincent te zijn waar alle ringen van ontdaan waren.
Zoals geschreven is de “067” ingekorfd als weduwduivin deze makke duivin heeft alle vitesse en midfondvluchten
doorlopen en zelfs met resultaat want tweemaal arriveerde ze voor de programma duiven van Gert.
De vrijdag voor inkorving is ze weggebracht naar Hank en Gert toont altijd voor het inkorven, de duiven worden niet
opgevoerd, bij thuiskomst van de vlucht krijgen de duiven twee dagen licht verteerbaar voer ruim Gerry Plus van Versela
Laga daarna Champion wel afgepast tegen volle bak aan. Pinda’s staat echter wel elke dag op het menu.
Gert Doppenberg is natuurlijk geen onbekende in de duivensport op alle disciplines staat hij zijn mannetje samen met
Jenny zijn vrouw beleeft hij veel plezier aan de duivensport.
Jan Gremmen

Gosse Tolhuis, Alteveer

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 4

Onderweg naar het Groningse Alteveer voel je de rust van het Groningse landschap, geweldig duivenhouden hier in het
Groningse land, Maar wel lastig lijkt me met die vele roofvogels die je onderweg al tegenkomt. Gosse Tolhuis is het doel
van dit bezoek. Gosse is de winnaar van de vlucht Orange zone 4 NU.
Een prachtige 2-jarige donkerkras duivin was hiervoor verantwoordelijk. Zij werd gespeeld op totaal weduwschap en
eigenlijk is het een klein wonder dat zij de winnaar is vanuit Orange.
Vorig jaar is zij zonder staart en rug veren plus daarbij een kapotte borst thuisgekomen
vanuit Bergerac. Dit jaar voor de vluchten werd zij wederom gepakt door een sperwer
maar wederom wist zij te ontsnappen.
Deze doorzetter komt uit de oude Eijerkamp-Muller en Van Wanroij lijnen gekruist met
een top duivin van Henk Kuipers uit Emmen en een snufje van comb. Huls-Zuidema.
Na rustig ingespeeld te zijn vanaf de 3e vlucht zette zij een prachtige prestatie neer op
Orange, van Ruffec eerder dit jaar miste ze helaas net haar prijs.
Gosse is gestart met 34 vliegduiven op totaal weduwschap welke gehouden worden op
simpele maar doeltreffende hokken en zijn voorliefde gaat uit naar het overnacht
gebeuren. Vooral omdat er op de programma vluchten gescheiden gelost wordt, iets wat
Gosse grote onzin vindt. Hij is geen voorstander van medicatie, ziet de dierenarts alleen
als er geënt moet worden of als de duiven ziek zijn, en dat laatste is al jaren geleden. Qua
voeding is het heel simpel. Beyers Jan Keen Light en vlak voor de overnachtvluchten
aangevuld met hennep, pinda’s, snoepzaad etc. Elke dag grit en dat is het eigenlijk wel. Niet te moeilijk maken. Gosse
Tolhuis van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning, het is je van harte gegund.
Richard van der Horst

Herman Brinkman, Tuk

1e Orange

Noordelijke Unie Zone 3

Orange (ochtendlossing) werd een zeer moeizaam verlopen marathonvlucht, met toch weer veel van dezelfde namen die
tot op heden dit seizoen excelleren in de top van de uitslag. Eén ervan is de inmiddels 67 jarige Herman Brinkman uit
Tuk, winnaar NU zone 3 van 985 duiven. Herman klokt zijn krasbonte doffer NL 15-1263684, inmiddels gedoopt met de
naam ‘Fast in the Dark’ zondagmorgen om 04.54.27 uur, wat op een afstand van 968,945 km. een snelheid betekent van
1.048,642 mpm. Dit is de derde snelste duif van het totale werkgebied van de NU en dat op deze overvlucht!
‘Fast in the Dark’ debuteerde vorig jaar op nest met een 158e Nat. Périgueux van 2.510 duiven. Dit jaar op weduwschap
gaf hij zijn visitekaartje al af met een 91e NPO Limoges van 2.166 duiven en een 6e
Nationaal Ruffec S4 van 3.532 duiven. Op deze vlucht werd hij ’s nachts om 02.04 uur
geklokt. De vader van ‘Fast in the Dark’ is een kleinzoon van de ‘Bonte Barcelona’ die bij
Herman o.a. een 5e Nationaal Périgueux en een 130e Nationaal Barcelona vloog. Hij is van
het ras Van de Wegen, als basis afkomstig van Hans & Evert-Jan Eijerkamp.
De moeder is een kleindochter van de ‘Gouden Kweker’ die uit de ‘Rode 50’ van Vertelman
kwam. Daarmee hebben we de beide basisrassen van de kolonie Brinkman meteen genoemd.
Herman had zondagmorgen de wekker op 04.50 uur gezet. Die nacht zei zijn vrouw buiten
gefladder te horen, maar toen Herman uit het raam keek zag hij niks. Toen hij zondagmorgen
om 04.50 uur het gordijn open trok zag hij ‘Fast in the Dark’ pontificaal op de ren zitten. De
duif was totaal niet moe. Dit jaar presteren de duiven van Herman buitengewoon goed op de
marathonvluchten. Ze zijn zeer goed ingevlogen, een must volgens Herman. Naast het
programma deden ze ook al een vluchtje in Soest, een africhting in Afdeling 9 en ook laatstelijk nog in Afdeling 10. De
gezondheid van de duiven wordt goed in de gaten gehouden door eens per drie weken de duiven te laten controleren door
dierenarts Nanne Wolff. Er wordt in het seizoen volle bak Beyers Koopman All-in One gevoerd, waaraan de laatste dagen
voor het inkorven Energy Mix en snoepzaad van Wielink wordt toegevoegd. De duiven kwamen dit seizoen voor het eerst
weer los op 1 april en op 10 april kregen ze al hun eerste vluchtje. Voor Herman waren 2016 en 2017 emotioneel
bewogen jaren. In 2016 was hij tot twee keer toe het slachtoffer van een laffe duivendiefstal, waarbij al zijn kweekduiven
werden ontvreemd. Afgelopen winter overleed vader Jan, ook een zeer succesvol liefhebber van de marathonvluchten, op
90 jarige leeftijd. Herman denkt nog iedere dag aan hem. ‘Hopelijk kijkt hij van boven mee en denkt ‘Goede gedaan
jongen’, aldus Herman. Vanaf het begin van dit seizoen zit er bij Herman vorm op de duiven. Het zou maar zo kunnen dat
er ook op Bergerac en/of Cahors nog mooie successen in het verschiet liggen. Chapeau!
Gerrit van Eikenhorst

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.

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

