H. Zwiers, Den Ham

1e Bergerac(2) Zone 3 Noordelijke Unie en totaal van 10.276 d.

In het prachtige buitengebied van de plaats Den Ham gingen we deze keer op bezoek bij de winnaar van de vlucht
Nationaal Bergerac. De vlucht die met Harold Zwiers ook een glorieuze winnaar heeft gekregen, want als je 1e Nationaal
van heel Nederland van 25.628 duiven wordt, dan mag je dat absoluut een geweldige prestatie noemen. Het was de
jaarling duivin “Robin”, 19-1352883 die op zaterdagmorgen om 09.48.53 uur op de klep zat en een snelheid had gevlogen
van 1282 mpm. Harold wist toen direct dat het een hele vroege duif was, want hij had om 09.00 uur nog gekeken op de
meldlijst en had gezien dat er in heel Nederland nog geen duif gemeld was en als je dan goed driekwartier later een duif
krijgt, dan moet het wel een vroege duif zijn. Maar met dit eindresultaat, dat was een droom die in vervulling ging!
Natuurlijk is Harold geen onbekende in de
marathonwereld van de duivensport en heeft
al meerder uitstekende prestaties geleverd de
afgelopen 40 jaar. Duivenhouder vanaf 1981
en marathonvlieger vanaf 1984. Wie is de
winnende jaarling duiven “Robin”? Zij heeft
deze naam gekregen, omdat zij afkomstig is
van en gekweekt bij Robin Bakhuis uit
Westerhaar -Vriezenveensewijken. Haar
moeder is de ‘Super Kweekster” waaruit ook
nog zijn voortgekomen de o.a. 48e Nationaal
Bergerac 2020, 9e Nat. Périgueux 2020, 52
Nat. Pau 2020 en de 171e Nat. Narbonne 2020
en komt uit de topduiven van Arjan Beens. De
vader is “De Wiersma” en komt van E. Wiersma en Zn en vloog een 3e Périgueux van 7102 d. en 28e Bergerac van 6219
duiven met bloed van de Olympic Zara in zich. De winnende duivin heeft dit jaar ook al een 9e Périgueux van 8064
duiven en een 19e Limoges van 2068 duiven gevlogen. Met deze prachtige prestaties gaat “Robin” naar het kweekhok.
Harold had gezien dat “Robin” strak in het pak zat en was dan ook zijn 1e getekende van de 42 die meegingen en waarvan
er 21 prijs vlogen op deze vlucht. Van de 42 duiven welke in concours stonden waren het 35 jaarlingen. Dus ook in de
breedte een goede toekomst. Harold, een enthousiaste, sympathieke en vooruitstrevende liefhebber, heeft inmiddels zijn
hokken wat aangepast en uitgebreid met 10 meter en heeft zijn baan opgegeven om zich voor 100% te richten op zijn
grote hobby en liefhebberij. Misschien mag je zeggen fanatiek maar dat komt dan ook voort uit zijn grote liefde voor de
duivensport, waar hij veel voor over heeft. Hij vindt dat jonge duiven en jaarlingen een goed opleidingstraject moeten
krijgen met passende afstanden om in de toekomst het grote werk tot en met Barcelona aan te kunnen. Het aantal
aanwezige duiven op de hokken zal dan ook behoorlijk uitgebreid worden. Plannen zijn er om volgend jaar te gaan
vliegen met 150 oude duiven en 200 jongen. Dat zegt toch echt wel iets over de ambities. De dierenarts heeft Harold dit
jaar alleen gezien voor de verplichte entingen. Harold nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en voor de
spontane en hartelijke 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 07-09-2020.

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

I. de Jong Jr., Leerdam

1e Bergerac(2)

Noordelijke Unie Zone 1 van 3.456 d.

De snelste duif van Bergerac in Zone 1 van de NU vinden we in Leerdam bij de 54 jarige Izak de Jong. Izak, werkzaam in
de bouw, beoefent samen met zijn zus Lida en moeder Willemijntje de duivensport. Het is hier echt een sport voor het
gezin, waarbij moeder een hele belangrijke schakel vormt. Aangezien Izak 's morgens om half zes al vertrekt naar zijn
werk verzorgt zij 's ochtends de duiven en als de dagen korter worden ook nog eens ’s avonds,
want Izak is meestal niet voor 17.00 uur thuis. Isak is een echte fondliefhebber. Zijn kolonie
bestaat uit 80 vliegduiven, die dit jaar op weduwschap werden gespeeld. Alleen op Bergerac
werd een deel op twee weken broeden gespeeld. De duiven van Izak komen van o.a. Piet van
Straten – Peet Solleveld – Tim Hage – Jacco van Schipperen – Cor de Jong (CJR die ook al een
1e Nationaal Bergerac speelde) en Auke Rekker. Al een paar jaar zorgt Tim Hage hier voor de
selectie van de duiven. Dit tot volle tevredenheid van Izak. De duiven trainen hier twee keer per
dag, altijd vrijwillig. Er is niet verduisterd en er wordt niet bijgelicht. De hokken worden twee
keer per dag schoongemaakt en dat is hier al een hele klus. De voeding van de duiven komt van
Versele – Matador en Ronnie van Tilburg en dat wordt allemaal door elkaar gemengd. Verder
wordt er veel gewerkt met snoepzaad en pinda's waar de duiven verzot op zijn. In het begin worden de duiven krap
gehouden. De laatste drie dagen voor een fondvlucht wordt er veel vetrijk zaad gegeven. Op zondag na de vlucht worden
de duiven ontsmet met producten van Jaap Koehoorn en Travipharma. Ook 'de tas van Tim Hage' met Travipharma
producten wordt hier gebruikt. Op Bergerac werden 24 duiven gespeeld, waarvan er zes een prijs wonnen. De winnende
duif van Bergerac is de NL 17-1276108, een kraswitpen doffer en een diepe duif aldus Izak. Hij komt uit twee duiven van
Peet Solleveld uit de lijn van de 'Roger' die door Peet op Barcelona werd geklokt. De winnende duif werd gespeeld op
twee weken broeden. Een prachtige seizoenafsluiting voor deze sympathieke liefhebber, met een geboren liefde voor de
duif. Geniet er samen met je moeder en zus maar fijn van. Van harte proficiat!

Gerrit Eikenhorst

Combinatie Seelen, Borne

1e Bergerac(2)

Noordelijke Unie Zone 2 van 3125 d.

De marathon-afsluiting van 2020 krijgt in Zone 2 een gerenommeerde winnaar met Gebroeders Seelen, ook winnaars 5e
en 23e landelijk tegen 25.628 duiven. Robert en Hans zijn vaste waardes in de kop van de marathonconcoursen en deze
zege is een extra parel aan de rijk gevulde kroon. De winnende NL19-1310288 kende als voorbereiding 2 vitessevluchten,
1 midfondvlucht en 2 africhtingen bij respectievelijk Giesbeek en Hank. “Ze had een jong van 6 dagen en de periode
voorafgaand aan de inkorving op Bergerac brachten we de vliegers samen met clubje Twentse spelers een aantal keren
Rheine,” zegt Hans. “Normaal trainen ze tweemaal daags een uur maar nu was het zo
warm dat je beter zelf vroeg kan rijden,” vult Robert aan. Een prima voorbereiding
klaarblijkelijk voor de ‘288’, die het vertrouwen in haar– ze ging als 1e getekende de
mand in - allerminst beschaamde. De vader (via Appie Pas) kweekte al 5e-16e-18e25e-49e Nat. & 24e-27e NPO en komt uit ‘Mister Gijs’ (nu Piet De Vogel en zoon
‘Miss Gijsje’ Beens) x ‘Dochter Spirit’ Limburg. Moeder is een blauwe Van Tuijl
duivin, die ook al moeder is van meerdere goede duiven, waaronder 5e-16e-25e-59e86e Nat. & 24e NPO. Comb. Seelen speelt zowel de dagfond als overnachtfond met
nestduiven, zo’n 85 in totaal. “We spelen onze duiven zo veel als mogelijk als jonge
duif, zodat ze een goede basis hebben. Bij de oude duiven komt er in mei stro op de
hokken en mogen ze nestjes maken. Naar een overnachtvlucht toe krijgen ze volle bak Galaxy Light en de laatste dagen
voldoende vetrijke mengeling. Medisch volgen de broers het advies van dr. Göbel op; alleen als er iets aan mankeert
wordt er ingegrepen. Enkele keren per week wordt het drinkwater verrijkt met Wonder Pigeon. “Geen Hogeschool,”
besluit Hans, “wel hoge kwaliteit duiven en een goede trainingsintensiteit; daarin hebben wij de laatste jaren veel winst
behaald.”

Albert Roording

Dieter Garen, Südbrookmerland

1e Bergerac(2)

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.365 d.

Winnaar op de NU-vlucht A33 vanaf Bergerac in zone 4 werd Dieter Garen uit het kleine dorpje Südbrookmerland
westelijk van het stadje Aurich in het midden van Ost-Friesland (Noord-Duitsland). De lossing was zaterdag 15 augustus
2020 om 13.00 uur bij een lichte noord-noordoostelijke wind en 27 graden. Tot Noord-Frankrijk blijft de noordenwind
aanwezig en het was behoorlijk warm. De tweede dag was het
nog steeds vrij warm en de wind kwam uit zuidoostelijke
richting. Het was een zware vlucht voor zone 4 en het concours
liep tot maandagmiddag. Dieter Garen had zijn duiven
ingekorfd in Nic Oude Pekela. De winnende duif is een blauwe
doffer DV 17-0784711 en hij werd gespeeld op weduwschap.
Hij heeft nog een prachtige vleugel en staat op 7 oude pennen
en de 8e is half aanwezig. De afstand die de winnende doffer
overbrugde is 1080,745 km en hij werd geklokt om 13.43.23
met een snelheid van 1103,505 m en een voorsprong van 125
m op de 2e duif. Op zaterdagmiddag had Dieter de eerste
melding in afdeling 10 gezien en hij was nog even in het hok
bezig de rolluiken tegen de warmte en de zon iets te sluiten. Op
het moment dat hij uit zijn hok stapte zag hij zijn 1e get. blauwe doffer uit het zuiden aankomen. De doffer landde direct
en dook in de spoetnik. De ouders van deze doffers zijn beide gehaald op een bon, bij R. Kuilema en H. v. Rein. In de
stamboom vinden we duiven terug van Jelle Outhuijse, D. de Boer, Henri Hoeks en Chris van der Velden. De “17-711”
werd dit jaar ingespeeld op 5 vitesse vluchten en een midfondvlucht vanaf Arlon. Na zijn eerste overnachtvlucht vanaf St.
Vincent waarvan hij kort na de prijzen thuis kwam, heeft de “7-711” nog een midfondvlucht vanaf Arlon als
voorbereiding op Bergerac gekregen.

Heinrich Gent

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 07-09-2020.

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

