Combinatie Ter Beek, Biddinghuizen 1e Bergerac (1) Zone 2 Noordelijke Unie en totaal van 2.582 d.
Door de hoge temperaturen van boven de 30 graden op de vluchtlijn, werden de duiven op deze vlucht niet gelost vanuit
Dax maar Bergerac en bleek achteraf onder deze omstandigheden de afstand ver genoeg om te spreken van een echte
marathonvlucht. Na op vrijdag om 10.00 gelost te zijn, arriveerde de snelste duif van de gehele Noordelijke Unie op
zaterdagmiddag om 14.06.10 op het hok bij de
Combinatie vader Peter en zoon Wulfert Ter Beek
met een snelheid van 766 mpm. Aan de snelheid
kunnen we zien dat de vlucht lood en loodzwaar was.
Het was de duivin en 2e getekende “Rain Girl” 1717999311. Een geweldige prestatie. De stamboom
van deze duivin: vader van G. Hamstra en Zoon via
Reedijk Puttershoek x moeder via B. Homma uit
Balk. De naam heeft ze te danken aan het feit dat ze
vorig jaar op de zeer regenachtige vlucht Cahors ook
een goede prestatie leverde. Zoals op de foto van de
winnares te zien is, wordt ze door Peter en Wulfert
op handen gedragen. Ze werd op deze vlucht
gespeeld op eieren van 5 dagen en een groot jong. Ze
was niet de eerst getekende, want dat was haar doffer
welke mandagochtend met een vleugelblessure
arriveerde. De winnende duivin is de afgelopen 2
jaar 4x ingekorfd en 4x prijs. Op het moment van thuiskomen van “Rain Girl” zat Wulfert in de achtertuin met zijn zoon,
te “appen” met zijn duivenvriend Wilfred Hamstra en zag hij plotseling de winnende duif op de plank. Ook vader Peter
Ter Beek was snel buiten. Na het melden en kijken op de sites bleek al snel dat het een vroege duif was en dan maar
afwachten wat er op de achterhand nog sneller zou zijn.
Nou niet veel blijkt achteraf, want hun duivin bleef de vroegste ook in de
sector 3 van de NPO. De Combinatie Ter Beek is zich vanaf 2016 echt
gaan toeleggen op de marathon en daarbij een nauwe samenwerking
aangegaan met G. Hamstra en Zoon uit Harderwijk. Kweken samen en
wisselen ook gegevens uit. De samenwerking gaat zover, dat Combinatie
Ter Beek en G. Hamstra en Zoon bijna vinden dat ze vanaf twee hokken
vliegen. Een deel van de lof, zeggen ze, gaat dan ook uit naar de
duivenvrienden uit Harderwijk. De beide hokken zijn de laatste jaren
opgebouwd met duiven van Bennie en Loes Homma, Herman Brinkman,
Rekker-Westra, Morsink en Tim Hagen. Er wordt streng geselecteerd. Als jonge duif zitten ze in de “speeltuin”. Als
jaarling thuiskomen en als tweejarige prijs vliegen in de afdeling. We gaan nog veel van deze Combinatie horen en
nogmaals gefeliciteerd met de overwinning en bedankt voor de spontane ontvangst.
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 05-09-2020.

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

Dick Deij, Barneveld

1e Bergerac (1)

Noordelijke Unie Zone 1 van 1.073 d.

Wat was het een zwaar weekend voor onze gevleugelde vrienden en hoe bijzonder zijn deze als ze onder zulke
omstandigheden de concurrentie achter zich weten te laten. Respect voor de duiven en natuurlijk ook hun baasjes die ze
zo hebben geprepareerd dat ze dit soort vluchten tot een goed einde weten te brengen. Vrijdagmorgen kregen ze om 10
uur de vrijheid in Bergerac i.p.v. Dax. Dat was minimaal 140 km korter vliegen. Dat konden de meeste duiven wel
gebruiken nu het zo ontzettend warm was op het parcours.
De blauwe duivin van Dick had ondanks de hitte zin om naar huis te komen. Ze zat op een jonkie
van een week en daar wilde zo snel mogelijk weer naar toe. Niet naar haar baasje want die was
1100 km zuidelijker op vakantie. Ondanks de afstand kreeg Dick de aankomst helemaal mee. Zijn
opletters (Jan Veldhuizen en Evert Kampert) waren op het moment van de eerste aankomst net bij
de hokken aangekomen. Voor de grap werd de camera op de telefoon aangezet om te laten zien
dat ze er klaar voor waren. Toen bleek de eerste al op het dak te zitten en kon nog net worden
gefilmd dat ze op de spoetnik viel.
Bij Dick piepte zijn telefoon en hij zag gelijk welke duif het was. Je kunt wel nagaan dat de
vakantiestemming op dat moment bij Dick een behoorlijke boost kreeg.
Zeker toen 15 minuten later ook nog eens nummer twee werd geconstateerd. Toeval of niet
komen ze beide duiven uit hetzelfde koppel. Doffer komt van Chr. v.d. Velden (lijn Blauwe
Vanoppen) en duivin heeft als moeder een eigenduif en als vader een duif van Piet de Vogel
(Lijn Paarsborst en Jonge Stayer). Die gaan nog maar eens tegen elkaar vertelde Dick vanaf zijn
vakantieadres vlak bij Perpignan. Het was voor mij bijzonder om nu eens een winnaar te
interviewen die zo ver weg zit. Gelukkig staat de techniek voor niets en konden alle gegevens
worden uitgewisseld. Dick geniet van je welverdiende vakantie en we zien je volgend jaar vast
weer boven aan de uitslagen verschijnen en mooie series neerzetten. Met weinig duiven mee ben
je daar jaarlijks steeds weer toe in staat.
Marcel van Stralen

Ronnie Leusink, Engwierum

1e Bergerac (1)

Noordelijke Unie Zone 4 van 294 d.

Het merkwaardige seizoen 2020, dat vanwege de Corona problematiek er toch heel anders uitziet dan voorgaande
seizoenen, kan voor Ronnie Leusink, wonende in het uiterste noorden van het vlieggebied van zone 4 niet meer stuk.
Over 6 marathonvluchten wist Ronnie een hele rits aan kopprijzen in de wacht te slepen. Op de Dax vlucht, vanwege de
extreme omstandigheden ingekort naar Bergerac van 7 augustus wist Ronnie, bij het Nationaal park Lauwersmeer
gelegen, Engwierum, in zone 4 met zijn 2-jarige rode nestdoffer 18-1436410 de
hoofdprijs te pakken.
De doffer werd gespeeld op 14 dagen broeden terwijl hij nog een groot jong onder zijn
hoede had. Vorig jaar werd hij ingespeeld tot en met de dagfond. Op de overnachtfond
maakte hij dit jaar zijn debuut op Limoges, welke hij ook prijswinnend afsloot. Op
deze loodzware vlucht wisten slechts enkele duiven op 7 augustus het hok te bereiken.
De laatste prijsduif werd de volgende dag om kwart over vier geklokt. De vader van de
“410” komt van Arjan Beens uit Genemuiden en is een kleizoon van zijn “Rik” (2e nat
Bergerac 15.194 d.) en “590” 2e NPO Perigueux 7.581 d.). De moeder had Arjan
Beens van Ronnie Leusink gekregen en heeft daar als 2-jarige nog prijs mee gevlogen
op St Vincent en Perpignan. Toen Arjan stopte in 2014 is deze duivin weer
teruggehaald naar Engwierum. Haar vader is een zoon van de “87”, die een 1e NPO en
de 11e nationaal St Vincent sector 3 (8.400 d.) won. Haar moeder is de “635”, die een
8e nationaal Limoges sector 4 won.
Hierna volgen nog enkele topnoteringen van Ronnie over het seizoen 2020:
14e en 34e NPO Limoges (900 km.), 6e, 31e, 61e, 63e, 87e NPO St. Vincent (1207
km.) etc. en nog een 192e Fondunie2000 Barcelona van 1.291 d. en de 677e nationaal Barcelona behaald op een afstand
tot Engwierum van maar liefst 1390 kilometer!
Gerard Klunder

Herman Brinkman, Tuk

1e Bergerac (1)

Noordelijke Unie Zone 3 van 451 d.

Een dubbelslag in zone 3, maar ook in sector 4 voor Herman Brinkman op deze loodzware Bergerac. Herman had op deze
vlucht 6 duiven mee en deze weten zich allemaal op de uitslag te plaatsen met daarbij de eerste duiven op plaats 1 en 2.
Om zo een uitslag te behalen onder omstandigheden zoals deze golden voor Bergerac moeten de duiven in perfecte doen
zijn geweest en van topkwaliteit zijn. Het laatste is algemeen bekend van de “Brinkmanduiven”, dat het eerste ook van
toepassing was gaf Herman zelf aan, want volgens eigenzeggen wilden de weduwnaars de dagen voorafgaand aan het
inkorven erg goed trainen. Behalve 2 dagen voor inkorven wat Orni-special en een geeltabletje bij het inkorven is er
weinig bijzonders gedaan. Wel worden de duiven vanaf de langste dag bijgelicht en zijn ze dit jaar van half maart tot half
mei verduisterd.

De winnende duif is een echte klasbak. Het is een 4-jarige weduwnaar welke van Herman de naam “De Kannibaal” heeft
gekregen. Hij komt uit een duivin van Mees van Ginkel uit Veenendaal x een doffer uit de oude vd Weegen/Theelen
lijnen welke ook al vader is van Herman zijn topper “Fast in the Dark”. De naam “De Kannibaal” kreeg de 908 in de
beginjaren al aangezien hij de nare eigenschap had andere nestbakken af te struinen en zo de jongen te vertrappen. Het
feit dat hij het als weduwnaar niet meer deed heeft ervoor gezorgd dat hij mocht blijven en hiervoor wordt Herman
rijkelijk beloond. Naast de 1e Nat. Bergerac sector 4 vloog hij eerder dit jaar al de 19e Nat. St. Vincent sector 4. In 2019
een 9e NPO Dax en in 2018 was hij asduif in de CCG west. Herman is er nog niet uit of de doffer nog op het vlieghok
blijft of dat hij naar het kweekhok verhuist want zoals Herman zelf aan geeft “je moet met de goeien de baan op”.
Verkocht wordt hij in ieder geval niet.
Bart van den Bovenkamp

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 05-09-2020.

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

