U. Jellema, Steggerda

1e Bergerac-2

Noordelijke Unie Zone 3 en totaal van 9.559.

Heel bijzonder om eens een bezoek te brengen bij Ultsje Jellema in Steggerda, een klein plaatsje vlakbij Wolvega. Velen
begrijpen het al en ja het zijn de vader en moeder van onze bekende dierenarts en top duivenliefhebber Jelle Jellema. Hier
is het allemaal begonnen voor Ultsje en Jelle. Ultsje is een rustige duivenliefhebber die, ondanks zijn 81-jarige leeftijd
nog steeds met passie de duivensport beleeft. Er staan meerdere hokken achter het huis, maar de vluchten met de oude
duiven worden gespeeld vanuit het eerst gebouwde hok en dat hok is inmiddels 50 jaar oud.
Vanuit dit hok speelden vader en zoon Jelle ook eerst samen en is de
duivenkolonie van beiden opgebouwd. In 2008 is Jelle verhuisd naar
Nijverdal en is vader Ultsje alleen verder gegaan en niet zonder succes,
want hij is echt een ervaren rot in het vak. Met een enorme kennis van
duiven. Het laatste succes was de schitterende overwinning op de
vlucht Bergerac-2 in de Zone 3 van de Noordelijke Unie. De winnende
duivin is de “Kleine Rena” met het ringnummer NL19-1225913, die na
983 km om 9.15.12 uur weer terug was op het hok. De ouders van de
“Kleine Rena” zijn: moeder is “Rena” van Jelle Jellema en de vader
“Jade 1” van Jelle Jellema/Batenburg. De “Kleine Rena” werd
gespeeld op jongen van 3 dagen. De prestatie van deze duivin krijgt
nog meer allure want we moeten toch zeker vermelden dat zij ook nog
1e werd van de Sector 4 NPO van 2.751 duiven en als klapper 10e
Nationaal van totaal 25.618 duiven. Een geweldige prestatie op de
achterhand in Friesland. De winnende duivin was eerder nog mee
geweest op de eerste Bergerac vlucht dit seizoen, licht geblesseerd
thuisgekomen en daarna tot deze vlucht niet meer in de mand geweest.
Er zijn op deze vlucht 29 duiven ingekorfd en er vlogen er 12 prijs.
Het verloop van het seizoen en vluchtschema wordt zorgvuldig in een
boekwerk bijgehouden. Dus vol passie en gedrevenheid die er nog
steeds is.
Vanaf het begin 50 jaar geleden is er altijd nestspel gespeeld en dat zal
ook altijd zo blijven. Dit jaar is er begonnen met 27 koppels.
‘s Morgens om 8.00 uur gaan de oude en jonge duiven tegelijk los om
te trainen. De jongen gaan naar de training weer naar binnen en de
oude duiven hebben vrij spel tot 18.00 uur en gaan door de deur van
het hok naar buiten en naar binnen. Ulstje Jellema is van mening dat de
duiven zo natuurlijk moeten kunnen leven. Je ziet dan ook de oude
duiven rondlopen op het gras en de liefhebber daarvan genieten. Volgens bekenden is hij de meeste tijd van de dag in en
om de duivenhokken te vinden of zit rustig achter het huis naar zijn duiven te kijken. Op mijn vraag wat er gevoerd
wordt, komt er een zak tevoorschijn met daarop Beijers “Te Morsche- J. Jellema Mengeling”. Ja dat hadden we natuurlijk
kunnen verwachtten. De medische verzorging is zo natuurlijk mogelijk want buiten de verplichte spuiten welke verzorgd
worden door de dierenarts Jelle Jellema, krijgen ze in mei een geelkuur. Voor de aanvulling worden er ieder jaar ongeveer
50 jongen gekweekt die met de jonge duivenvluchten worden opgeleerd.
Ik wil Ultsje Jellema en zijn vrouw nogmaals feliciteren met deze geweldige overwinning, bedanken voor de gastvrije
ontvangst en het spontane gesprek en hoop dat zij samen nog jaren mogen genieten van de mooie dingen van het leven en
de duivensport.
Kees Poel
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 27-08-2022.

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

Jaap Mazee, Ens

1e Bergerac-2

Noordelijke Unie Zone 2 van 3.042 d.

Ook als reporter is het heel leuk, dat geen liefhebber gelijk is en kom je tot geweldige gesprekken. Zo ook deze keer bij
Jaap Mazee in Ens. Jaap is een liefhebber die vanwege zijn werkzaamheden de hele wereld over reist en heel veel weet te
vertellen over de leuke dingen van zijn baan en natuurlijk van zijn opgedane
ervaringen in het buitenland.
Ondanks dit alles blijft hij toch een man die geniet van de gezelligheid bij zijn
vereniging samen met clubgenoten. Toch moet je Jaap wat duivensport betreft
niet onderschatten. Hij heeft vanaf januari 1971 duiven. Met een paar duiven
begonnen via Jaap Haklander uit Harderwijk, Couperus uit Medemblik en de
landelijk bekende familie Van den Berg uit IJsselmuiden. Inmiddels behoort
Jaap, zeker de laatste 20 jaar, tot de top van de Nederlandse Marathon
duivenliefhebbers. Vele top uitslagen en kampioenschappen bij zowel ZLU als
NPO vluchten. Omdat het zo veelvuldig is zou ik zeggen kijk even op de site van
Jaap Mazee. Geweldig. Afgelopen weekend was het raak op de vlucht Bergerac
met een overwinning in zone 2 van de Noordelijke Unie Het was zijn doffer
NL21-1534011met de naam “Almost One”. De ouders zijn: moeder “Fransje 1”
via Amanuel Oz uit de lijn Appie Pas X de vader “Barcelona 777” via J.
Hendrikx en Zn. uit de lijn ‘Barcelona Top’ van Jelle Jellema. Verder werd deze
duif 2e totaal NU van 9.559 duiven en 12e Nationaal van 25.618 duiven. Een duif
met toekomst die met de eer ging strijken. Jaap speelt met zijn duiven nestspel en het liefst zo gemakkelijk mogelijk.
Vaak laat hij zijn duiven 24 uur per dag los en kunnen dan in en uit vliegen. Jaap zijn motto is “maak het voor de duiven
zo natuurlijk en voor jezelf zo gemakkelijk mogelijk”. Hij wil volop genieten van zijn duiven als hij thuis is en zou niet
zonder zijn duiven kunnen. Het voer is ook simpel Wielink en Matador. Speelt met plm. 100 koppels. Uitgepraat nee nog
lang niet. Jaap bedankt voor het leuke gesprek met humor en wetenswaardigheden.
Nogmaals gefeliciteerd met dit geweldige resultaat.
Kees Poel

K. Mooiweer, Emmen

1e Bergerac-2

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.062d.

Een paar weken geleden was ik ook in Emmen bij Evert Mooiweer voor een reportage
en nu was het de eer aan zijn zoon Kees Mooiweer. Dit was eigenlijk al een beetje
voorspeld door zijn vader. Duivensport is er in de familie Mooiweer al drie generaties,
want ook zijn opa had duiven en nu zijn vader ook nog. Dus met de paplepel ingegoten.
Op de zaterdagochtend dat de duiven thuis moesten komen vanuit Bergerac was de 52jarige Kees bij de hokken om de jonge duiven thuis te zien komen. Hij had op de
meldlijsten gekeken en had tegen zijn vrouw gezegd, dat het op zijn afstand nog wel
even kon duren voordat de duiven er konden zijn, Toch zag hij plotseling om 9.38.53
op zijn hok zijn duivin “Lynn” met het ringnummer NL21-4775903 na een afstand van
1003 km. en na later bleek de winnende duif in de Zone 4 van de Noordelijke Unie. Als
ook 4e totaal van de NU van 9.559 duiven en 15 Nationaal van 25.618 duiven. “Lynn”
is vernoemd naar de pasgeboren kleindochter van Kees. ”Lynn” is een dochter uit
“Achiles” de zoon van “Vitalis” uit de “Red Bull” van Koopman x “523”uit zoon “De
Super Kweker” van Coen van Haarlem uit Doetinchem. Uit de “Achiles” komen
geweldige jongen. In 2021 Grootmeester op Périgueux Sector 4 en daarbij zaten 4
jongen van “Achiles”. Kees heeft zich pas sinds een paar jaar toegelegd op de
Meerdaagse Fond en niet zonder succes en heeft een geweldige nog jonge ploeg duiven
voor de toekomst. De bloedlijnen zijn van Koopman, “Silke” Jelle Jellema, Coen van
Haarlem en Jan Grootoonk. Er wordt totaal weduwschap gespeeld mede door de drukke
baan van Kees. De duiven gaan 2x per dag los. Vroeg in de morgen en om 18.00 uur. Gevoerd wordt een mengeling van
“All in One” Koopman en “Champion Plus” van Versele-laga. Zo nu en dan worden de duiven gecontroleerd door Nanne
Wolff. Ze hebben zelfs in 4 jaar geen geelkuur gehad. We zijn van mening dat we zeker nog meer horen van deze
ambitieuze liefhebber. Kees bedankt voor de informatie en tot een volgende keer.
Kees Poel

Anthony Koster, Elst (Utr.)

Bergerac-2

Noordelijke Unie Zone 1 van 3.146 d.

De winnende duif van Bergerac in Zone 1 vinden we in Elst (Utr.) bij de 52-jarige vrachtwagenchauffeur Anthony
Koster. Daar hoor ik direct ook vader Kees (78) bij te noemen, die een belangrijk deel van de verzorging van de duiven
voor zijn rekening neemt. Kees heeft al 63 jaar duiven en heeft in het verleden meer dan zijn sporen verdiend in tal van
bestuursfuncties in de duivensport. Vier jaar geleden zijn ze gestart met fondduiven en die kennismaking met deze
discipline kwam door een opgevangen
duif van fondman Simon Kuipers uit
Oudega.
Van hem kregen ze als beloning twee
jonge duiven en daarna kwamen er nog
diverse duiven van deze specialist
richting Elst. Deze duiven zijn van het
ras Cor van de Ploeg – Noël Peiren en
Gebr. Hagens. Er is veel contact met
Simon, en dat wordt erg gewaardeerd.
Een belangrijke gebeurtenis was ook de
bouw van een nieuw duivenhok naar het
advies en de inzichten van de bij velen
bekende Martin van Zon. Vader en zoon
Koster zijn er erg over te spreken. Hun
vliegploeg bestaat uit 10 koppels, die
zowel op weduwschap als op nest
worden gespeeld. Dit jaar was de
gedwongen stop i.v.m. vogelgriep een
extra handicap voor dit hok in opbouw. Met een spoedcursus (1 x vitesse en 1 x midfond) ging het richting Ruffec
(ochtendlossing). Een week daarna dagfond Vierzon en twee weken later was het Nationaal Bergerac. Dat was de
voorbereiding van de NL 20-1313815, de winnende duivin van Zone 1 Bergerac. Zij werd gespeeld op eitjes van 12
dagen broeden met daarnaast een groot jong dat al bijna op uitvliegen stond. Anthony had veel vertrouwen in zijn duiven
en zat zaterdagmorgen om 06.00 uur al in de tuin, waar hij ondertussen wat ging tuinieren. Om half acht wekte hij vader
Kees, die er ook gezellig bij kwam. Net na achten zagen ze hun favorietje komen. Ze was niet moe, eerder superfit en
kroop direct weer op de eitjes. Ze speelden die dag drie prijzen van 9 gezette duiven, waarvan er nu 8 thuis zijn. Vader en
zoon zijn nog beduusd van de vele felicitaties die ze uit het hele land mochten ontvangen, Ook bij het NIC Zetten, waar
ze uitstekend worden bediend, werd ruim aandacht besteed aan deze prachtige prestatie.
De verzorging van de duiven overdag is in handen van vader Kees, aangezien Anthony i.v.m. zijn beroep al vroeg van
huis is. 's Avonds doet Anthony de duiven en kijkt Kees vanuit de prachtige tuin toe. De duiven op weduwschap trainen
twee keer per dag, de nestduiven één keer gelijk met de jonge duiven. Op advies van Simon Kuipers wordt het
voersysteem van Matador gehanteerd. Daar komen nog wat extra pinda's bij. Mede door het nieuwe hok is het nauwelijks
meer nodig om nog medicijnen te geven. Ze zijn gaan donzen en trainen veel beter dankzij het nieuwe hok, aldus Kees.
Op de foto ziet u vader en zoon Koster in hun mooie tuin. Zij heffen beiden het glas op deze fraaie overwinning. Ook van
mijn kant nogmaals van harte proficiat en geniet ervan!
Gerrit van Eikenhorst
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