Team Pieper, Rheden

1e Agen Noordelijke Unie Zone 1 en totaal van 3.917 duiven.

Bordeaux werd Agen i.v.m. met de bosbranden rondom die losplaats en vrijdag was het lang onduidelijk of er in Agen
gelost kon worden. Dit kwam door een regenfront wat van west naar oost trok over de vlieglijn. Uiteindelijk is er besloten
om de duiven om 14.45 uur te lossen. Sector 1 en 2 stonden in Tarbes en stelden uit tot zaterdag. Beide lossingen waren
niet zonder enige risico’s en achteraf lijkt het besluit om op vrijdag half in de middag te lossen niet de slechtste keuze.
De overwinning gaat in zone 1 naar Team Pieper uit
Rheden. Heel bijzonder want op Cahors deden ze dat ook
al met als verschil dat ze nu de snelste duif van het gehele
NU concours hebben. In mijn vorige stukje schreef ik tot
de volgende rapportage. Dat dit gelijk de volgende vlucht
al zou zijn had ik echt niet verwacht. Ik schrijf al heel wat
jaartjes mini-reportages voor bij de uitslag van de NU en
heb daarvoor een aantal deelnemers al eens 2x
geïnterviewd maar 2x achter elkaar is echt uniek. Team
Pieper is een hecht team wat niets aan het toeval over wil
laten. Het team bestaande uit vader Marcel en zijn nog
thuiswonende zonen Claudio (28) & Dani (23). Ieder lid
van het team heeft zijn specifieke taken. Vader Marcel is
de nestor en vanaf 2019 vormt hij een team met twee
fanatieke zonen. De zonen nemen de verzorging voor hun
rekening waarbij Dani de (verplichte) trainingen van
minimaal een uur in de vroege ochtenduren voor zijn
rekening neemt. Claudio verzorgt de trainingen van 21.00
uur. Daarnaast worden ze in de week voor een grote vlucht ook nog op 60 km weggebracht. Voor raad en leuke
duivenpraat is er bijna dagelijks contact met de familie Hommes uit Akkersloot. De hokken waarop het allemaal moet
gebeuren zijn 11 meter lang en 2 meter diep. Daarin is plaats voor 24 kweekkoppels, 80 jongen en op dit moment 19
koppels vliegduiven. Voor de vliegduiven wordt dit najaar het aantal broedbakken met 12 stuks uitgebreid zodat het totaal
komt op 31 bakken voor de vliegers. Op de vloer ligt een dikke laag stro en op het puntdak liggen pannen. Een heel
traditioneel maar gezellig hok dus. De duiven krijgen 2 voermengelingen van Jelle Jellema voorgeschoteld. De Sport als
de standaard mengeling in de centrale voerbak en op de laatste dagen voor een grote vlucht wordt de Energy mengeling in
het broekhok gegeven. Dit wordt samen gegeven met wat pinda’s van Belgavet (goede kwaliteit). Daarnaast hebben ze
dagelijks voldoende grit en mineralen van verschillende firma’s tot hun beschikking. Dit staat in potjes op het hok en
wordt dagelijks ververst. De medische bergeleiding gebeurt door Nanne Wolff. Daar worden om de week de duiven ter
controle aangeboden en wordt er pas gehandeld als dat op basis van de uitkomsten van het onderzoek nodig mocht zijn.
Om de duiven op een natuurlijke wijze gezond te houden worden de producten van Travipharma gebruikt. Voor het
inkorven krijgen alle duiven een S.A.S. druppel in ieder neusgat en na elke vlucht krijgen de duiven het nieuwe
revolutionaire middel Turbo Desinfect (hier zit geen antibiotica in verwerkt). Hier is het team heel erg over te spreken.
De verzorging is top maar de overwinning hebben ze vooral te danken aan hun 3-jarige topduivin “Pandora”. Eerder dit
jaar werd ze al op een jong van 6 dagen ingekorfd op St. Vincent en dat werd uiteindelijk Bergerac (Libourne)
ochtendlossing. Op deze vlucht vliegt ze de 3e NPO en een 22e Nat. sector 3. Haar naam heeft ze te danken aan Bergerac
(Libourne) van vorig jaar. Ze was toen ingekorfd op eitjes van 12 dagen. Marcel en Claudio waren op die vlucht op vakantie
en Dani nam de honneurs waar. Hij zag haar midden in de nacht op het dak zitten. Aan de mest op de rustplek te zien zat
ze er toen al even. Het feit dat ze daar opeens zat en niet eerder was opgemerkt leverde haar dus de naam “Pandora” op.
Haar motivatie om nu de 1e NU Totaal te vliegen haalde ze uit de verzorging van haar jong van 5 dagen oud. Dani
vertelde dat ze ’s morgens in het schemerdonker tijdens de training bij huis als eerste uit het koppel viel om naar haar
jong te gaan. Haar vader komt uit een doffer van Henk de Bree (Zn. 1e Nat. Cahors) en een duivin van Leon Roks.
Haar moeder komt ook uit de zoon van de 1e Nat. Cahors van Henk de Bree met een duivin van Freialdenhofen & Söhne.
Zij komt uit de vader van de 1e Nat. Bordeaux met een dochter van de 1e Nat. Bordeaux.
Ook hier zien we weer dat de goede uit de goede komen.
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 18-08-2022.

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

J. Meijer en Zoon, Hengelo (Gld.)

1e Agen

Noordelijke Unie Zone 2 van 1.290 d.

Op deze zware vlucht vanaf de losplaats Agen, waren het vader Jozef en zoon Jos die een fraaie overwinning boekten.
Jozef is van kinds af aan in de duivensport gerold en heeft 10 jaar lang samen met zijn moeder de duiven van zijn vader
verzorgd die veel van huis was. Vanaf 1981 is hij vanaf het huidige adres in Hengelo duiven gaan houden. In 2015
hebben Jozef en Jos besloten om een combinatie te gaan vormen en niet zonder succes.
Deze liefhebbers zijn geen onbekenden op de Meerdaagse Fond en hebben
met enige regelmaat reeds uitstekende resultaten behaald en ook meerdere
Teletekst uitslagen. Nu was er succes op Agen met hun duivin met het
ringnummer NL 19-1436224. De duiven waren in Agen gelost op vrijdag
22 juli om 14.45 uur om een afstand af te leggen van 971 km. De
winnende duivin viel op het hok zaterdags 12.33.09 uur en de behaalde
snelheid 1096 mpm. Wat dus de 1e prijs in de zone 2 in de Noordelijke
Unie opleverde. In de afdeling 9 een 1e van 903 duiven en Nationaal
Sector 3 de 3e prijs van 3.042 duiven. Deze duivin was hun 2e duif van
Bergerac (Libourne). Dus een hele mooie prestatie. De winnares komt uit de
moeder van een duif van Frank Zwiers via Bart van de Bovenkamp X de
vader van Gebr. Limburg. Daar komt nog bij, dat deze liefhebbers maar 3
duiven ingekorfd hadden en ook nog alle 3 prijs, dat is dus 100 %. Ze
spelen de laatste 10 jaar NPO en ZLU. “Je moet toch wat te kijken
hebben”, zegt Jos. De 50 koppels vliegduiven worden vanaf nest gespeeld.
Het voer is een mengeling van “Vanrobays” en “Beijers”. De succes
bloedlijnen op deze hokken zijn van Coen van Haarlem, Jan Brinkman, Nobels Achthuizen en om zeker niet te vergeten
Martens uit Stein. Familie Meijer nogmaals gefeliciteerd met deze mooie overwinning en bedankt voor de spontane
ontvangst. En succes voor de toekomst.
Kees Poel

D. Rotman, Musselkanaal

1e Agen

Noordelijke Unie Zone 4 van 557 d.

Wegens bosbranden werd de losplaats Bordeaux verplaatst naar Agen. Het was de 70-jarige Dani Rotman die op deze
pittige vlucht met de eer ging strijken en de overwinning voor zich opeiste. Dani is een oude rot in het vak, want hij gaat
vanaf zijn jeugd om met duiven. Hij vormde 60 jaar geleden al een combinatie met zijn vader en is sindsdien ook lid van
een postduivenvereniging en thans lid van P.V. De Kanaalstreek. Dani is ook in die 60 jaar 45 jaar bestuurslid geweest.
Het was op Agen de doffer met het ringnummer NL20-4752593 die na 1.082 km om
15.33.23 uur op de thuisbasis arriveerde. Een geweldige prestatie op die afstand.
De winnende doffer werd gespeeld op weduwschap, want Dani speelt totaal
weduwschap en is het seizoen begonnen met 25 vliegduiven. Hij laat de
weduwduivinnen aanlopen en deze worden gespeeld vanaf de eieren. Dani heeft zich
volledig toegelegd op de Marathon en voor een relatief kleine liefhebber mogen we
zeggen met succes. De winnende doffer is uit het goede hout gesneden. De vader en
de moeder komen van de hokken van Henk Geerink uit Tubbergen. De vader is een
Jan Theelen via Geerink en de moeder komt uit een kleinzoon van de “Deugniet” van
Harold Zwiers X jong van “Barcelona Witpen” Saarloos x Jellema via Henk Geerink,
Dani en Henk Geerink zijn inmiddels vrienden geworden. Er werden op Agen 5
duiven gespeeld waarvan er 3 prijs hebben gevlogen en op dezelfde avond thuis
waren. De 2 andere duiven waren goed voor een 19e en 70e plaats. De bloedlijnen zijn
dus wel duidelijk, het beste van het beste bij deze kleine liefhebber. Verder nog enkele duiven van R. Wolf uit Eefde, ook
geen onbekende. Het voer is een menging van “Voeron” en “All in One” van Koopman en Mariman “Rode Mais”. Buiten
de normale verplichte inentingen krijgen de duiven een paratyfus kuur en in april een wormkuur. Dani bedankt voor de
reportage en nog veel succes op de laatste vlucht Bergerac.

Kees Poel

J.H. Ekkel, Westerhaar

1e Agen

Noordelijke Unie Zone 3 van 883 d.

Ook deze geweldige winnaar komt uit Westerhaar en lid van P.V. De Zilvermeeuw, waar echt een aantal bekende top
liefhebbers lid zijn. Er is tussen deze liefhebbers een gezonde sportieve
rivaliteit die ervoor zorgt, dat ze elkaar opstuwen tot grote prestaties.
Hans Ekkel behoort daartoe en liet dit op de zware vlucht Agen zien met een
prachtige 1e prijs in de Zone 3 van de NU. Het was zijn superduivin “Bontie”
met het ringnummer NL 18-1460907 die in de Zone 3 met de overwinning
ging strijken.
Tevens 2e NPO Afdeling 9 en 5e Nationaal Sector 3. Van achter zijn huis
heeft Hans een prachtig vrij uitzicht en zag zijn “Bontie” aankomen. Op de
meldlijst kon hij zien dat het een goede tijdduif moest zijn, maar het blijft
natuurlijk altijd even afwachten. Deze duivin is een nazaat van “Eline” van
Bennie de Vries uit Heerenveen en deze “Eline” komt uit het welbekende
koppel van een doffer van Bennie de Vries x een topduivin van Wilco
Wessels uit Sibculo. “Bontie” is ook voor ons geen onbekende, want deze
topduivin ging 10x mee op de marathon en 10x prijs en werd vorig jaar 2e
Noordelijke Unie Zone 3 op Perigueux en 1e NPO Afdeling 9. Dus een
geweldige duivin. Hans had op Agen 18 duiven mee en 9 in de prijzen. Hij is
volledig gespecialiseerd op de marathon en speelt alleen op de NPO vluchten.
Hans zegt: “Mijn vader zei altijd je kunt maar 1 ding tegelijk goed doen”.
De eerste Marathon vluchten wordt er met 40 koppels
gespeeld op weduwschap en daarna op nest. Maar wel is hij
voornemens om ook een ploegje te gaan vormen voor de
Eendaagse Fond. Hans kan voldoende tijd vrijmaken voor het
verzorgen van zijn duiven want hij kan bij zijn eigen bedrijf
Prefab Twente Totaalbouw zijn eigen tijd indelen. De
aanwezige bloedlijnen zijn afkomstig van Bennie de Vries,
Wiersma en Zn. en Robin Bakhuis. Hans bedankt voor de
ontvangst en tot een volgende keer.
Kees Poel

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- KP Adviesburo, Dronten
- J. Poelstra & zonen, Utrecht
- Prins Willem Alexander Hospitaalschip
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 18-08-2022.

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

