Carl Peterse, Ameide

1e Bergerac

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Bergerac is alweer de laatste vlucht van het seizoen. Gelukkig konden de duiven nu op vrijdag onder redelijk normale
omstandigheden worden gelost. Dat leverde een mooie harde vlucht op waarbij het concours goed begon te lopen rond de
1000 mpm. Daarboven waren er een aantal uitschieters waarvan er waarschijnlijk een aantal van de NT hadden gesnoept.
Dat is een kwaliteit op zich onder deze omstandigheden.
De duiven moesten goed hun best doen om thuis te komen maar ondanks dat konden aan het einde van de dag overal de
klokken worden
afgeslagen.
Totaal winnaar van
het NU-concours is
de 52-jarige Carl
Peterse uit Ameide.
Hij heeft al 30 jaar
duiven en is
daarmee in
aanraking gekomen
door zijn
schoonvader
(Bakker & Alblas).
Op een zolderhok
van 9 meter zijn 5
afdelingen
gemaakt. Hierop
zitten ook zijn 15
koppels vliegduiven die op totaal
weduwschap
worden gespeeld.
Daarmee wordt het
hele programma
afgewerkt. Zijn
voorkeur gaat uit naar de dag- en de overnachtfond vluchten. Van de 15 koppels zijn er 4 bestemd voor het zware werk en
die zijn dit jaar op 3 overnachtfond vluchten gespeeld. Zijn winnende duif is een jaarling doffertje. Deze stond boven aan
de lijst omdat hij op Périgueux ook zijn eerste duif was. Daarnaast vertoonde hij een paar dagen voor de inkorving
bijzonder gedrag door op de hoogste schoonsteen in de buurt te gaan zitten koeren en roepen. Carl heeft de 18-1097946
op een bon geloot op de club bbq. De leden wisselen op deze manier onderling duiven uit en dat legt sommige geen
windeieren. Ook clubgenoot Peter Koekman kwam op deze wijze aan een goed duifje. De winnende duif werd gekweekt
door clubgenoot R. Kool die dit jaar ook niet onverdienstelijk heeft gevlogen. Hij komt uit een koppel wat is
overgenomen van de bekende combinatie Vierhout uit Nunspeet.
Op advies van Tim Hage worden er geen medicijnen meer aan de duiven verstrekt. Wel worden de duiven regelmatig
gecontroleerd door een dierenarts. Carl voert ze op naar de vluchten en de overnachtfond duiven krijgen dan nog een vette
mengeling in potjes bijgevoerd de laatste dagen voor het inkorven.
Ook in 2017 was Carl al eens dicht bij een overwinning in de NU. Toen moest hij D. ter Harmsel uit Rijssen voor laten
gaan. Hij had toen wel de snelste jaarling van het gehele NU-concours. Dit jaar was hij wel alle duiven van de NU te snel
af en dat smaakt naar meer.
Carl nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige overwinning op deze mooie klassieker.
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 15-09-2019.

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

R. Wolf, Eefde

1e Bergerac

Noordelijke Unie Zone 2

Onder de rook van Zutphen in de omgeving waar we meerdere hele grote liefhebbers tegen komen, moesten we deze keer
ook de winnaar zoeken van de vlucht op Bergerac in de Zone 2 van de Noordelijke Unie. Bergerac 2019 moeten we
allereerst omschrijven als een hele taaie vlucht, wat ook wel op te maken is uit de gemaakte snelheid en de lange tijd dat
het concours heeft open gestaan. Maar Rens Wolf was op zijn hoede, want hij dacht de duiven kunnen tenslotte wel
komen en was in de hokken toen zijn duivin met ringnummer 17-1763493 om 9.38 uur arriveerde met een snelheid van
1216 mpm. op een afstand van 916 km.
In eerste instantie dacht hij dat het helemaal geen vroege duif was, maar na
melding bleek dat het de 2e gemelde duif in de Afdeling was en onze 80-jarige
Rens dacht, ik zit op de voorhand en er kunnen nog veel duiven voor mij komen.
Achteraf was het resultaat een 1e Noordelijke Unie Zone 2 van 3.243 duiven,
2e Afd. 8 van 2.802 duiven, 3e Nationaal in Sector 3 van 7.410 duiven en 13e
Nationaal van 24.043 duiven. Een geweldige prestatie op de hokken van Rens in
Eefde. De duivin werd gespeeld op nest met een kaal jong.
Toen volgde een prachtig gesprek over de winnende duivin, want deze was als
jonge duif komen aanvliegen. Was door de eigenaar Hein van Gurp uit Heino een
keer opgehaald maar kwam toch weer bij Rens terug en toen besloot Rens om het
eigendomsbewijs maar te vragen en deze duivin te houden en dat mocht van Hein
van Gurp. Toen Rens het eigendomsbewijs kreeg met de stamboom bleek de vader
“de 843” het bloed van de duiven van Eijerkamp/Jellema/Beens te bezitten met
goede uitslagen op St. Vincent ZLU en St. Vincent NPO en de moeder “de 345”
van Hein van Gurp uit Heino met goede resultaten op Nat. Marseille ZLU, Nat. St.
Vincent en Nat. Bergerac. Rens hoopt dat hij ondanks zijn leeftijd toch nog een
aantal jaren van zijn sport zal kunnen genieten, maar wellicht met wat minder duiven.
Rens nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en de mooie belevenissen uit het leven van een
duivenliefhebber die al 70 jaar duiven heeft.
Kees Poel

H. Borgelink, Denekamp

1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 3

“Ik heb geen verstand van duiven”, zegt Herman Borgelink, als ik hem opzoek. “Ik neem mijn duiven ook zelden in de
hand. Andere liefhebbers geven mij wel eens duiven aan, maar ik kan er weinig van zeggen.”
Dat mag dan zo zijn, maar Herman weet wel met duiven te spelen! Dat bewees hij al in 2004 op de voor hem
legendarische Barcelona met een 6e Nationaal. En recenter in 2011 met de 1e Nationaal St. Vincent Sector 3.
De rode nestdoffer NL15-1305273 droeg de laatste jaren ook bij aan Hermans faam.
Vorig jaar vloog hij de 1e NPO Limoges in afdeling 9, dit jaar op dezelfde vlucht rond
de 30e plek, en nu dan de 1e Bergerac NU zone 3 tegen 2.325 duiven. “Ik heb er dit
jaar voor gekozen om bij het wachten niet op internet te gaan kijken maar op de
ouderwetse manier de duiven op te wachten. De spanning voor Bergerac was best
groot, omdat ik er in de afdeling goed voor stond. De laatste dagen voor inkorven
begon ik te twijfelen of ze er wel goed op stonden. Maar bij inkorving viel dat
gelukkig mee. Dankzij deze goede Bergerac – met 7 prijzen uit 10 – ben ik nu als 3e
onaangewezen en 2e aangewezen geëindigd.”
De winnaar komt uit een doffer van Jan Becker uit Nijverdal en een duivin van de
Comb. Niks, Westerhaar. “In 2013 heb ik een aantal late jongen gehaald bij Jan Becker
en die duiven hebben mijn stam en prestaties een flinke boost gegeven.” Herman heeft
niet een bepaalde kweekmethode voor zijn 12 kweekkoppels. De koppels blijven het
hele jaar bij elkaar, maar worden wel elk jaar omgekoppeld, op een enkele
uitzondering na. De duiven worden bijgelicht vanaf 1 juni van 5 tot 23 uur. Ze trainen
’s avonds, zo laat mogelijk. Ze vliegen dan een uur hun rondjes rond de molen vlak bij
zijn huis, waar Herman een mengvoederbedrijf runt. De duiven krijgen volle bak totdat
er wat voer blijft liggen. Ze eten opvallend veel grit. Hij speelt zijn duiven het liefst op
eitjes, mede omdat hij het gevoel heeft dat duiven met jongen eerder het geel oplopen.
Bij een dierenarts kwam hij eigenlijk nooit, maar dat is hij wel van plan. In mei krijgen
de duiven wel een 6-daagse geelkuur en vervolgens af en toe een geelpil.
Als ik tenslotte vraag wat zijn toekomstplannen zijn, zegt hij: “Ik wil met de besten
blijven meedoen. Daar wil ik alles voor doen. Ik heb veel inzet.”
Arnold Kok

John Logemann, Engelum

1e Bergerac Noordelijke Unie Zone 4

Wat is er mooier voor ons duivenliefhebbers dan een duif van een zware vlucht te zien arriveren: met
opgetrokken vleugels en dan al of niet vermoeid op de klep vallen. Hierdoor en natuurlijk om nog een aantal,
vaak verschillend per persoon, zaken zijn we zo verslaafd aan het “melken”. We zijn wat dat betreft maar een
raar volkje. Maar soms en ik ken er persoonlijk enkele, zien we de duiven niet aankomen: niet eerder dan dat ze
op de klep vallen. Ze verrassen je iedere keer weer. En wat merkwaardig is: ik ken alleen duivinnen, die zich zo
aandienen en het zijn, voor zover ik het
weet, altijd de beste.
De ‘592’ van John Logemann is er ook zo
één: “Ze kwam als een sluipmoordenaar”,
aldus John. Zoals in de kop van dit artikel al
te lezen valt, leverde dat haar de
overwinning op in zone 4 op Bergerac. Het
begin van het seizoen was voor John niet
bepaald een feestje: veel verliezen en maar
weinig prestaties om over naar huis te
schrijven. Voor de aanvang van het seizoen
had hij het spelsysteem over een totaal
andere boeg gegooid door de duivinnen
geen doffer te geven en onderling te laten
paren. Op zich liep dat wel en werden al
snel koppeltjes gevormd, maar er miste toch
iets. Kennelijk hadden de duiven er geen
plezier in en de resultaten waren dan ook
bedroevend. Op Dax drie duivinnen mee en
geen enkele teruggezien. Teleurgesteld door de slechte resultaten kwam John tot de conclusie dat het roer om
moest. Doffers werden uit het kweekhok gehaald en bij de duivinnen gelaten. Een enkel dameskoppel bleef
hardnekkig intact, maar de meeste duivinnen waren blij met een mannelijke partner. Het werd gelijk levendig
op het hok en warempel de goede prestaties werden ook al gauw weer geleverd.
John blij, duiven blij en op Bergerac een spraakmakende overwinning!
Gerard Klunder

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
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- 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 15-09-2019.

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

