Gerrit de Boer, Warns

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 3 en 1e totaal van 3.917 d.

Op die bewuste zaterdagmorgen 18 juli zit Gerrit de Boer rond 11 uur bij zijn hok op duiven te wachten. Nee, niet op
duiven van St. Vincent, maar op de jonge duiven die samen met een paar late doffers van 2019 terug moeten komen van
een africhtingsvlucht. Zijn St. Vincentgangers verwacht hij pas rond 14 uur. Nadat er een aantal jongen thuis is gekomen
ziet Gerrit ook een oude op de klep lopen. Hij denkt: “Dat zal wel een late zijn.” Maar dan piept het elektronisch systeem.
“Wat is dit? ”, denkt Gerrit bij zichzelf en pas als hij twee keer zijn systeem gecontroleerd heeft, valt het kwartje: Hij
heeft er één van St. Vincent!! Zijn eerstgetekende,4-jarige nestdoffer heeft
blijkbaar zoveel drang gehad naar zijn jong van 7 dagen, dat hij werkelijk
een huzarenstukje aflevert: Maar liefst 2 uur los in de gehele Noordelijke
Unie. Hij eindigt bovendien als de 2e snelste duif van de gehele Nationale
lossing. En ik denk dat ik niet de enige ben, die deze duif met zo’n grote
overvlucht zelfs als de morele winnaar beschouwt. N.a.v. deze prestatie is
de duif vernoemd naar Gerrits kleinzoon Reon.
Gerrit had tien 3- en 4-jarige duiven ingekorfd en wint daarmee maar
liefst 6 prijzen. Sinds ongeveer 15 jaar is hij marathonspeler. De winnende
duif is van moederskant een kleinzoon van de Gouden 10 van zijn broer
Fré de Boer, Bovenkarspel. Van vaderszijde is hij een kleinzoon van de
Messi van Verwey-De Haan. Er is nog een derde duivenmelker De Boer
en wel Cees uit Stavoren. De drie broers wisselen met enige regelmaat
duiven uit, wat dus ook geleid heeft tot deze superprestatie.
Gerrit speelt zijn jongen normaal gesproken op de natour en op het laatst
maakt hij dan een sprong naar de jonge duivenvluchten. Als jaarling gaan
ze zoveel mogelijk mee en werken ze eerst een dagfondvlucht af voordat ze 1 of 2 overnachtingen voor hun kiezen
krijgen. Nee, Gerrit spaart zijn duiven niet. Zo was de hele St. Vincentploeg amper 8 dagen voor inkorving thuisgekomen
van de dagfondvlucht Troyes. Afstand circa 550 km!
Gerrit en zijn vrouw Margriet wonen in de voormalige, gerestaureerde supermarkt. De oude schuur staat er nog steeds
naast en de duiven huizen vooral op de zolder. Bijna verontschuldigend vertelt hij, dat ik me van het hok niet veel moet
voorstellen. “Het moet er wel gezellig zijn en er moet zo weinig mogelijk temperatuurverschil tussen dag en nacht zijn.”
meent Gerrit. Als we op het eind van ons gesprek naar de schuur lopen en de ladder naar de zolder bestegen hebben, raak
ik zwaar onder de indruk. Ik word bijna jaloers op de manier waarop Gerrit hier duiven houdt, en met succes. Het lijkt dat
de tijd op deze zolder heeft stilgestaan. De kap is tot de nok – waar ik net onder pas – helemaal dicht. Verse lucht komt
binnen via dakraampjes op een kier. Voor de duiven is het gezelligheid ten top! Overal groepjes broedhokken en -hokjes
in alle vormen en maten. De winnaar heeft vóór zijn topprestatie al een toppositie in het hok gekregen: In het puntje van
de nok (zie foto). Voor zijn broedhok zweeft constant een loopplank aan 2 touwen.
Gerrit is lid van de vereniging in Koudum, met zo’n 15 leden. Hij heeft - bij het bezoek van NPO voorzitter Geerink meteen een lans gebroken voor het behoud van kleine clubs. Dat zijn club de zaakjes goed voor elkaar heeft, bleek wel uit
het feit, dat iemand tijdens ons gesprek belde met de mededeling: “We hebben een aardigheidje voor je gekocht. Kunnen
we dat zo meteen even komen brengen?”
Tot slot: Een foto maken van de winnaar en zijn topduif Reon was niet meer nodig. Want Gerrits vrouw had op haar
telefoon al een prachtige foto staan, waar ík niet aan kan tippen.
Dank voor de ontvangst en rondleiding op je hok, Gerrit. Dank voor de foto, Margriet!
Arnold Kok
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 7-08-2020.

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

René Rozeboom, Breukelen

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 1 van 1.667 d.

Zaterdag 17 juli 2020 was een hele bijzonder dag voor de 51-jarige glastuinbouwmedewerker René Rozeboom uit
Breukelen. Toen hij ‘s morgens naar de meldsite van sector 3 zat te kijken en zag dat daar nog maar 1 duif op stond, viel
net op het moment dat er een 2e duif op het scherm verscheen, zijn 2e getekende duivin de 17-1071272 op de spoetnik.
Op dat moment arriveert ook vader Gerrit die zelf geen duiven mee had op deze vlucht. Ook zijn broer Richard, die naast
hem woont, was getuige van deze vroege aankomst. Deze gebeurtenis kon gelijk in familiekring worden gevierd en dat is
in deze Corona tijd de meest veilige manier. De postduivensport is er bij René met de paplepel ingegoten. Zolang hij zich
kan herinneren waren er thuis postduiven. Eerste werd er in combinatie met zijn vader gevlogen en later alleen want twee
kapteins op een schip werkt niet echt goed. Ook broer Richard is duivenmelker in harte en nieren en met zoveel
familieleden met dezelfde passie weet je dan gelijk waar het op verjaardagen over gaat.
René is een nestspeler puur sang. Het weduwschap ligt hem totaal niet. Zijn winnares werd dus op een nestje gespeelt.
Aanvankelijk was de planning op 12 dagen broeden maar omdat ze vroeger had gelegd werden dat aangepikte eieren.
Vanwege haar pennenstand (5 oude pennen) was later inkorven ook geen optie. De winnares was kogelrond toen ze de
mand in ging voor de eerste marathonvlucht van haar leven. De inkorver in het NIC in IJsselstein tipte al dat de duiven
van René wel eens hoge ogen konden gooien zo goed voelde ze aan. De duivin is van 2018 en is in dat jaar met een oude
ring geringd. Vorig jaar heeft ze als jaarling een aantal dagfondvluchten gevlogen en dit jaar ging ze in de voorbereiding
nog naar de eerste dagfondvlucht Salbris. Op St. Vincent worden niet heel veel duiven voor de eerste keer gespeeld, maar
zo zie je maar als ze uit het goede hout gesneden zijn, super gemotiveerd en in de juiste vorm verkeren dat dit vroeg
vliegen niet in de weg zit. Het goede hout waar ze uit gesneden is komt voor 50% van de bekende familie van Houten uit
IJsselstein en voor 50% van Kuijer uit Maarsenbroek. Toen ik René om 20.00 uur ’s avonds belde was hij nog druk bezig
met de training van de duiven. Door zijn werk moet de hobby voor half 7 ’s morgens en na half 7 ’s avonds worden
bedreven. Als daar ook nog een paar avonden inkorven bij komen dan is dat aanpoten om alles goed te laten verlopen.
Een overwinning op St. Vincent geeft natuurlijk wel weer veel voldoening en maakt dat de passie voor de duivensport
alleen nog maar groter wordt.
Marcel van Stralen

Jan Broersma, Roodeschool

1e St. Vincent

Noordelijke Unie Zone 4
e

Al jaren aan de top op St. Vincent en andere marathon vluchten. Zoals een 1 NU Zone 4 in 2017, een 2e NU Zone 4 in
2015 en nu weer een 1e NU Zone 4 in 2020 en dat op één van de verste afstanden! Het is Jan Broersma uit Roodeschool
die dit kunstje maar weer weet te flikken. Op vrijdag 13.00 uur kregen zijn 7 duiven 1.236 kilometer voor de kiezen.
Jan zat zaterdagmiddag mee te rekenen met behulp van de snelheid die hij mee liet lopen op de klok. ‘Nu moet er 1
komen voor de eerste prijs’ dacht hij. En prompt daar viel een duif!
Schrikken en vol spanning naar het hok.
Het was verdorie een achtergebleven jonge duif. Maar heel gauw daarna
viel een vale op het hok. ‘Ik mis helemaal geen vale’, dacht Jan. De duif
vloog naar het oude hok gedeelte en liet zich constateren om 15.28 uur. Het
was zijn eerst getekende: de Vale Bergerac, die nu misschien een nieuwe
naam verdient.
De Vale Bergerac liet vorig jaar, logischerwijs op Bergerac ook al van zich
horen, door een 1e in de DOP (samenspel) te spelen en een 13e NPO op zijn
naam te zetten. Nu pakt hij daar wederom een kopprijs bij op de
koninginnevlucht. De vader van de krachtpatser komt uit de kwekers weg van J. & F. Wendel. De moeder is een dochter
van Laura (1e int Bordeaux), die wegkomt bij de kortgeleden overleden Tonnie van Dam. Jan heeft veel succes met zijn
dochter van Laura en dit is uiteraard een mooi eerbetoon aan Tonnie!
Bij Jan gaat alles in principe verder makkelijk. Hij is niet super fanatiek, maar houdt er wel een paar belangrijke zaken op
na. Het verplichte uur ’s avonds trainen. Het voersysteem waarbij de duiven eerst vliegvoer van Matador krijgen in de
voerbak en later vetrijk voer krijgen waarbij Jan zelf gehakselde pinda geeft. Verder is de duif de baas op het hok: ‘Ik
schop de duif niet aan de kant als ik erlangs moet, maar ik ga wel netjes aan de kant als ik weet dat een duif erlangs wil.
Hij is de baas en hij moet zich thuis voelen’.
Jan sluit af met: ‘Ik ben niet bere-fanatiek, misschien wel een beetje op het onverschillige af’. Maar ik denk dat we
allemaal wel kunnen concluderen dat Jan ’t gewoon in de vingers heeft, wederom een fenomenale prestatie!
Fabian Wendel

Comb. Zoetbrood en Zoon, Apeldoorn

1e St. Vincent Noordelijke Unie Zone 2 van 1.213 d.

De klassieker vanaf St. Vincent kende zaterdag vooral in aanvang een moeizaam verloop. Enkele duiven in de
ochtenduren en het duurde in het werkgebied van de Noordelijke Unie tot ruim na de middag dat de duiven met regelmaat
begonnen te vallen. De overwinning in zone 2 gaat verrassend naar de Comb.
Zoetbrood en Zoon uit Apeldoorn.
Zij klokken hun eerstgetekende duif de NL15-1402315, een donkere doffer,
om 11.25.57 uur op een afstand van 1.095 km en een snelheid van 1.171 mpm.
Een afgetekende zege met een voorsprong van ruim 75 mpm. In de
totaaluitslag van de NU klasseert hij zich als tweede! De combinatie bestaat uit
vader Adriaan (62) en zoon Dave (26). Adriaan was in het verleden
sloopwerker, Dave zit in de archiefvernietiging. Adriaan zit vanaf zijn 14e jaar
in de duivensport, zoon Dave rolde er als kind in. Ze spelen alles, maar
overnacht is voor hen toch het belangrijkste. Vanaf 1993 zijn ze al met de fond
bezig. Hun vliegploeg bestaat uit 34 doffers en duivinnen, die op
totaalweduwschap worden gespeeld. Met twaalf kweekparen en 38 jonge
duiven zijn het mannen die zeker niet met een massa duiven spelen. Op St.
Vincent speelden ze 5 prijzen van de 10 duiven en op maandag waren alle duiven terug. De winnende duif 'de 315' komt
uit twee rechtstreekse van fondmatador Herman Brinkman uit Tuk, lijn Barca 04 en stammoeder Niekie. Adriaan en Dave
kregen deze duif van sportvriend Dries Wolff uit 't Loo bij Oldebroek. Deze 'Niekie' was één van de stamduiven bij
Herman. 'De 315' is een vaste waarde op het vlieghok van vader en zoon Zoetbrood en miste in zijn loopbaan slechts één
keer op de fond. Vorig jaar pakte hij een 4e NPO op Limoges. Bepaald geen eendagsvlieg dus! Zaterdag kwam de
winnende duif als een stipje vanuit de richting Zutphen thuis. Hij ging direct naar binnen, zonder een seconde te
verspelen. Vanwege de weinige meldingen en het trage verloop, ook in de voorvlucht, wisten Adriaan en Dave direct dat
dit een vroege duif moest zijn. De emoties liepen dan ook hoog op in huize Zoetbrood, want zoals ze beiden in koor
zeggen 'hier droom je van'. Daarna kwam het circus op gang met vele felicitaties en de indrukwekkende huldiging in het
NIC Twello bij P.V. Steeds Verder'. Adriaan en Dave zijn er een dag later nog beduusd van. 'De 315' zal in ieder geval
niet meer worden gespeeld. Adriaan krijgt van zoon Dave alle credits voor de behaalde resultaten. Hij is de enige die zich
bezighoudt met de verzorging van de oude duiven. De duiven worden hier min of meer op een Spartaanse wijze
gehouden. Ze gaan los in weer en wind. De oude duiven om 04.30 uur, de jonge duiven om 06.00 uur en 's avonds gaan
ze er nog een keer uit. Verder strenge selectie op gezondheid en resultaat. In 2019 werden ze bij de selectie voor het eerst
geholpen door Gert-Jan Beute. Hij gaf 'de 31'een dikke 8.5. Jonge duiven die mogen blijven moeten in ieder geval 1 prijs
gewonnen hebben. Verder zo weinig mogelijk medicijngebruik, maar wel dagelijks knoflook in de drinkenspan. Adriaan
gelooft heilig in de strategie om de duiven zo dicht mogelijk bij de natuur te houden. De voeding komt van Matador –
Mariman – Beyers en Versele Laga. Deze 4 mengelingen worden door elkaar gemengd. Met name in de voorbereiding
naar een fondvlucht wordt ruim gevoerd. De duiven gaan wekelijks met de container mee tot 2 weken voor de eerste grote
opdracht.
Nationaal St. Vincent krijgt in sector 3 met Adriaan en Dave Zoetbrood eigenlijk gedroomde winnaars. Mannen geboren
met een duif in het hart en echte hobbyisten. Voor hen geldt zeker 'ene goeie is ene droom'. Van harte proficiat en geniet
er vooral samen van!
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
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 7-08-2020.

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

