D. ter Harmsel, Rijssen

1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 2 en totaal

De discussie m.b.t. “nachtvliegen” en een eerlijke uitslag is gevoerd. Indien nog niet gevoerd dan zou hij nog gevoerd
moeten worden op de Bergerac van 29/7. Gelukkig is de oplossing gevonden, want er waren heel wat duiven die zich niet
lieten afschrikken van de duisternis. Zo ook bij Dirk ter Harmsel.
Het was stikdonker. Hij ging alles afsluiten voordat hij naar boven
zou gaan toen hij geritsel hoorde vlakbij de hokken. Toen hij wat
meer licht maakte zag hij tot zijn schrik dat een duif de
veroorzaker was. Toen maakte hij zo veel mogelijk licht en
vervolgens kwam de Bergerac duivin naar binnen. Maar het bleef
een ongelooflijke gebeuren. Dat onder deze omstandigheden een
duif in staat is om de weg naar huis te vinden. De duivin 141577483 bleek hiertoe in staat te zijn. Onbegrijpelijk!
Dieks ter Harmsel (70) oud bouwondernemer zit al sinds 1976 in
de sport. Als lid van De Reisduif slaat hij geen vlucht over.
M.a.w. Dieks heeft zich niet gespecialiseerd op de lange
afstanden, maar met zijn 32 koppels is hij beperkt in de
mogelijkheden daar waar het de overnachtfond betreft. Voor de
overnachtfond bleef de capaciteit beperkt tot de huidige winnares
met haar doffer. Qua afstamming mogen we stellen, dat de duivin
in feite afstamt van eigen duiven met een vleugje van J. Leuris uit
Ulicoten en Dekkers uit Nijverdal.
Met de jonge duiven ging het tot nu toe goed. Bijna geen last van
coli. Van de 52 jonge duiven zitten er nog 45 in de hokken. Daar
wordt het jonge duivenprogramma mee gespeeld. Dieks speelt in het rayon Berg en Dal waar hij tot nu toe 4x een eerste
prijs behaalde. Dieks, alsnog gefeliciteerd met deze opvallende overwinning in de Noordelijke Unie.
Jan Gremmen

De prachtige accommodatie van Dieks ter Harmsel

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 01-09-2017

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

Carl Peterse, Ameide

1e Bergerac

Noordelijke Unie Zone 1

Bergerac kende dit jaar een pijlsnel verloop. De vroege lossing (13.00 uur) in combinatie met staartwind zorgde er zelfs
voor dat er al duiven op de dag van lossing vielen voor ingang van de neutralisatietijd. De winnende duif van zone 2 was
zo’n duif. Het betreft de NL 16-1522700, een krasdoffer van Carl Peterse uit Ameide.
Voor uw beeldvorming: Ameide ligt tussen Schoonhoven en Vianen
aan de rivier de Lek en behoort bij Afdeling 7 Midden Nederland. Carl
klokt zijn duif zaterdagavond om 22.03.08 uur was op een afstand van
856,267 km. een snelheid van 2.852,694 N mpm. oplevert. Carl wist dat
er al duiven in Zeeland waren geklokt en zat die avond in de
schemering nog bij het hok toen zijn duif viel. Deze jaarlingdoffer had
nog niet bijzonder gepresteerd. Voor Bergerac had hij één grote
opdracht gedaan zonder goed resultaat. Rond de jaarwisseling werd hij
gekoppeld, bracht een nest jongen groot en ging vervolgens op
weduwschap. Vanaf het begin werd hij bijna wekelijks gespeeld. De
vader van deze duif is ‘Triple Teletekst’ een geweldenaar, die in zijn
loopbaan drie keer teletekst won: 10e Nationaal Périgueux Sector 3 van
11.268 d. – 6e Nationaal Cahors Sector 3 van 10.399 d. en 5e NPO
Brive van 2.232 duiven. Hij speelde maar liefst 16 prijzen op de
overnachtvluchten en gaf al meerdere goede nazaten. Hij is een
kruising van duiven van het ras Cor de Heijde (lijn Klamper) x Gebr.
Brugemann. Deze rassen kreeg Carl op zijn hok via Martin Liefhebber
uit Hoornaar. De moeder van de Bergerac winnaar is van het ras Jelle
Jellema via de Gebr. Holleman uit Tienhoven. Carl begon dit seizoen met een vliegploeg van 15 vliegkoppels ( 10 voor
de dagfond en 5 voor de overnacht). Zijn dagfondduiven komen van streekgenoot Martin van Zon. Hij speelt
totaalweduwschap. De doffers trainen twee keer per dag, de duivinnen één keer per dag. De voeding komt hier van
Versele Laga. Met als basis Champion Plus en Gerry Plus. Er wordt opgevoerd met Versele Laga Energy en tevens kaas
en schapenvet. De duiven worden regelmatig ontsmet na de vlucht. Eén dag voor het inmanden wordt er behandeld tegen
ornithose. Carl speelde op Bergerac 6 duiven, waarvan er drie een prijs winnen. Zijn 2e en 3e duif klokte hij
zondagmorgen op resp. 06.23 en 06.53 uur. De ‘700’ schreef echter geschiedenis bij Carl, die zo’n 25 jaar geleden via
zijn schoonvader in aanraking met de duivensport kwam.
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.

Albert Mulderij, Hollandscheveld

1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 3

In zone 3 viel de winnares NL15-1443723 in Hollandscheveld bij
Albert Mulderij (68 j.) Het had die avond vanaf half 11 gehoosd en
geonweerd, dus Albert dacht: “Er komt voorlopig geen duif door.”
Rond half 6 moest hij toch echt even naar de wc. En hoewel hij nog
steeds van mening was dat er geen duif kón zijn, keek hij toch maar
even op zijn systeem. Tot zijn verbazing las hij 03.09.56. Nog kon
hij het niet geloven, maar bij controle bleek het duivinnetje toch écht
in het hok te zitten. Hij speelde haar op 10 dagen eieren. Ze heeft dit
jaar ook nog geen jong gehad. De 723 is vóór Ruffec maar 2x op een
vlucht mee geweest en vóór Bergerac nog één keer. Ze spotte wat dat
betreft op Ruffec en Bergerac met alle wetten. In 2016 is ze
ingespeeld op de dagfond.
Albert is programmaspeler en daarom had hij 6 duifjes gezet. Op
Ruffec had hij er ook 5 meegegeven, waarvan er toen één een knappe
prijs vloog, en dat was dezelfde duif. Daarom ging het krasje als
eerstgetekende de mand in. “Eigenlijk had ik geen hoge verwachtingen, want qua bouw en uitstraling was het niet mijn
favoriet.” Het duifje werd als jong gekocht bij de dit jaar zeer succesvolle Bart van den Bovenkamp uit Doetinchem. De
vader is ‘Geronimo’, rechtstreeks Gebr. Hagens en de moeder de ‘Lichte Ventoux’ afkomstig van Dirk van Hofwegen.
Zijn eigen stam fonddduiven is grotendeels afkomstig van zijn neef Wim Otten, waar hij regelmatig een ronde jongen van
krijgt uit zijn Kramer-, Jellema- en Overwaterduiven. In een gedegen boekhouding wordt dit allemaal bijgehouden,
evenals de inzet en de prestaties van de duiven.Helaas is ook de roofvogelproblematiek voor Albert de realiteit. Dit jaar
zijn zeker al 10 oude duiven door de havik gepakt, om over de jongen maar te zwijgen. Duiven loslaten bij huis kan
eigenlijk niet meer. Daarom wordt er met grote regelmaat gelapt vanaf Raalte.
De prachtige uitschieter op Bergerac is niettemin een mooie oppepper voor Albert, die trouwens ook blij wordt van een
mooie serie prijzen op de vitesse en midfond.
Arnold Kok

Jaap Koehoorn, Twijzel

1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 4

Sinds dit jaar worden de drie Nederlandse klassiekers van de middaglossing weer vervlogen: St. Vincent, Dax en
Bergerac. Voor de liefhebbers die in het uiterste Noorden van ons land wonen is dat een stevig programma, tweemaal
1200 km en eenmaal dik 1000 kilometer vliegen.
Op Bergerac kwam het lossingssein op zaterdagmiddag en voor de
onderste helft van Nederland werd duidelijk dat er duiven in de
nacht zouden gaan vallen, vanwege de overwegend zuidwestelijke
wind. Voor de liefhebbers in het Noorden en Oosten bedierf een
gebied met veel regen en onweer de pret, de duiven bleven er
achter hangen en pas de volgende ochtend werd het bal geopend.
De duiven die als eerste uit de regensluiers tevoorschijn doken
waren de kopvliegers op deze editie. In zone 4 was het de alom
bekende Jaap Koehoorn die het goud naar Twijzel haalde. En met
een kanjer van een duif ook nog, de NL13-1580303, die al een 4tal jaren de beste van het hok is en dat op alle disciplines. In 2016
werd hij asduif over alle oude duivenvluchten in de ijzersterke
rayons de Walden en de Eenheid, het mekka van de Friese
duivensport. Na kopprijzen op Vitesse, Midfond en Dagfond wist
hij op zijn eerste overnachtvlucht eveneens pure kop te spelen. Opvallend was de aankomst aldus Jaap: “Uiteraard was ik
verbaasd dat hij dit dus ook kan. Toen hij er aan kwam was hij aan het koppeltjeduiken, alsof het een jonge duif is. Pas op
de klep werd duidelijk dat het de 303 was. En dat na 1019 km. Hij werd gespeeld op dubbel weduwschap, de zaterdag
voor inmanden was hij nog mee op Gennep en ook toen was hij vroeg. Na 2 dagen rust ging hij de mand in voor
Bergerac, waar hij bewees dat de vorm alleen nog maar was toegenomen. Een fenomeen deze doffer, evenals zijn baas die
weer een bijzondere prestatie kan bijschrijven op zijn toch al indrukwekkende erelijst.
Wiebren van Stralen

