Peter Janssen, Kleve-Lobitch

1e Blois Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Drie jaar speelt Peter Janssen (bijgestaan door fulltime hokverzorger Rafal Kozicki) uit Kleve nu in Nederland mee en dat
is allerminst onopgemerkt gebleven. Als we hem niet tot de beste dagfondspeler van ons land kunnen bestempelen, dan
behoort hij toch op z’n minst tot de top-3. Maar ook op de vitesse-midfond is dit hok van grote klasse.

Vorig jaar had Peter in de Nationale fondspiegelcompetitie nog de beste asduif over twee en drie jaar met zijn ‘Miss
Dolce Vita’ en ‘Müller’. Als we nu naar de top-4 kijken vanuit Blois, dan zien we die zelfde lijnen in de kopduiven (die
binnen 19 sec. werden geklokt) terug.
De winnares NL15-1451931 komt uit een doffer van Toni von Ravenstein gekoppeld aan een dochter van de
wereldberoemde ‘Kaasboer’ van Van der Wouwer. De moeder van de winnares is een rechtstreekse dochter van de
‘Kaasboer’. ‘Müller’ (asduif eendaagse fondspiegel 2013-2015) is een neef van de winnares!
De tweede duif van Peter is de NL15-1451964, eveneens een duivin. Zij komt uit ‘Der Beste’ van Pieter Veenstra (volle
broer ‘Dolce Vita’). ‘Miss Dolce Vita’ (asduif eendaagse fondspiegel 2014-2015) komt ook uit deze doffer! Moeder van
de ‘964’ is een duivin afkomstig van Heinz Meier uit Rahden en een volle zus van de eerste twee asduiven van Duitsland.
De derde duif heeft nog een Duitse ring om: DV00147-14-237. Net als nummer 1 en 2 is het een duivin. Vader komt
wederom van Heinz Meier uit Rahden en is een zoon van ‘Super Star’. Moeder is door Peter zelf gekweekt en komt uit
een zoon van ‘Supercrack’ van Antoon en Hilde Reynaert (1e Provinciale asduif halve fond 1996 en winnaar 10 x 1).
De vierde duif die over de antenne liep is DV00147-14-162. Ze is een volle zuster van de tweede duif, hierboven
beschreven.
Over superkampioen Peter Janssen is al veel gezegd en geschreven. We hebben op deze pagina geen plek om zijn systeem
uit de doeken te doen. Wél kunnen we de belangrijkste tip van de sluier oplichten: super duiven! Dat zult u beamen als u
de beschrijving van de kopduiven hierboven leest. Peter is daar altijd naar op zoek!
Falco Ebben

De totaalwinnaar mag zijn duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben.
U kunt zelf met hem contact opnemen.
Reclames op deze uitslag kunt u indienen bij Richard van der Horst via mail rvanderhorstmobil@gmail.com
voor 26-8-2016.
Kijk ook eens op de NU-site www.noordelijke-unie.nl voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc.

Hans & Evert-Jan Eijerkanp, Brummen

1e Blois Noordelijke Unie Zone 2

De afsluitende vlucht voor de eendaagse fond Blois werd georganiseerd door de Noordelijke Unie en telde in afdeling 8
verder niet mee. Team Eijerkamp had een ploeg van 46 duiven ingemand, die tip top in orde waren en ze waren heel
benieuwd of de lijn van Issoudun voortgezet zou worden en er opnieuw een spetterende uitslag zou komen. Om uw
geheugen op te frissen: op Issoudun speelde men een 4e NPO van 1.943 duiven met 17 duiven in de eerste honderd en
64% prijs. De verwachtingen werden op Blois meer dan bewaarheid. Er werd een schitterende serie neergezet: NU Zone
2, mee 1.707 duiven 1, 5, 17, 22, 33, 36, 38, 40, 45 etc. 46/37, een prijspercentage van 80%!! Het waren dit keer de
duivinnen die het mooie weer maakten.
De winnende duif is de NL15-1362829 ‘Leona’. Op een afstand
van 611,239 km. wordt zij geklokt om 15.01.19 uur wat een
snelheid van 1.400,908 mpm. betekent. Bij haar thuiskomst werd
ze enigszins opgehouden door toen ook vallende jonge duiven van
Laon. Haar vader is NL 13-1804691 ‘Leontien Junior’. Hij is een
zoon van ‘Erkan’ (kleinzoon ‘Prima Vera’) x ‘Leontien’ (9e
Nationale Asduif Dagfond 2015). De moeder van ‘Leona’ is de NL
11-1343245 ‘Anastacia’. Zij is een dochter van de fameuze
stamvader ‘Ché’ x ‘Fabiola’. De nakomelingen van ‘Ché’ lieten
zich op Blois wederom van hun beste kant zien met maar liefst drie
kleindochters van ‘Ché’ en een kleindochter van ‘Claudio Ché’ als
eerste vier duiven op het hok en dus ook vier kopprijzen!
Zoals bekend heeft Team Eijerkamp een hectisch seizoen achter de
rug. Het overlijden van de door een ieder geliefde Martin Geven heeft bij alle betrokkenen diepe sporen achtergelaten,
wat ook zijn invloed had op de prestaties van de duiven. Op Issoudun kwam de glans van het topseizoen 2015 terug en nu
op Blois wordt het nog eens dunnetjes overgedaan. De duiven werden in januari gekoppeld, brachten 2 jongen groot,
kwamen niet voor de tweede keer op eieren en gingen gelijk op weduwschap. Dit jaar werden ze om de week ingespeeld.
De eerste dagfondvluchten gingen ze eens per twee weken mee, de laatste weken wekelijks. De vorm van de duiven werd
beter en beter. De basisvoeding is 50% Beyers Galaxy en 50% Beyers Super Weduwschap. Er wordt meerdere keren per
dag ruim gevoerd met als extraatje veel hennep.
Gerrit van Eikenhorst

Johan Loos, Losser

1e Blois Noordelijke Unie Zone 3

De 61-jarige Johan Loos lukte het om de overwinning voor zich op te eisen met de
jaarling duivin 15-266. Deze duivin was niet aan haar proefstuk toe want kwam dit jaar
op de midfondvluchten ook al uitstekend naar voren. Dit was ook de reden dat Johan
haar had ingekorfd voor de laatste vlucht vanuit Blois.
Johan, eigenaar van zijn eigen timmerbedrijf, speelt zijn duiven op dubbel weduwschap
en begint jaarlijks met 32 koppels. Wanneer het jaar vordert, laat Johan al snel de
‘mindere’ partner thuis voor de motivatie van zijn/haar beter vliegende wederhelft. Hij
speelt vooral de programmavluchten + dagfond. Begin van de week wordt er Gerry +
gevoerd en vanaf woensdag Champion + van Versele Laga.
Johan zijn duiven zien amper een dierenarts. Preventief doet hij 1x per 4 tot 6 weken iets
tegen het geel en ornithose, verder niets. 1x per dag komen de duiven los en wel max. 3
kwartier (zowel de doffers als de duivinnen). “Langer is echt niet nodig”, aldus Johan.
Nu naar het soort duiven, deze stammen nog uit zijn oude Van Loon lijnen welke hij
eind jaren 80 rechtstreeks bij de grootmeester zelf had gehaald. Deze gekruist met de
Heremans-duiven (rechtstreeks en via Kas Meijers) pakt enorm goed en ook de winnares
is zo’n kruising. Johan pakt met deze overwinning andermaal een topnotering, want hij
heeft door de jaren heen al heel wat NU-zone en VNCC overwinningen op zijn naam staan. Namens de NU, andermaal
proficiat!
Mark van den Berg

Helmut Dwerlkotte, Löningen-Bunnen (DL)

1e Blois Noordelijke Unie Zone 4

Eindelijk was er weer een zone overwinning voor een Duitse liefhebber. Voor Helmut Dwerlkotte en ook voor het
nationaal inkorfcentrum Lathen was het een heel bijzondere dag. Een zone overwinning op een dagfondvlucht was er
nog nooit eerder voor een Duitse liefhebber!

Met een snelheid van 1306 m was de DV 15-5217023 beduidend sneller dan de duif van Comb. Mantel uit Bergum (NL),
die met 1281 m eindigde op de tweede plaats. Dat Helmut Dwerlkotte ook nog de 6e internationale prijs zone 4 wist te
winnen, maakte deze vluchtdag voor de ambitieuze liefhebber in Bunnen geweldig!
Helmut is een jongeman van 42 jaar en automonteur van beroep.
Sinds zeven weken is hij vader van een geweldige dochter en dat zet
momenteel de toon in het huis Dwerlkotte! Sinds 2004 is Helmut
duivenliefhebber en sinds enige jaren met een voorliefde voor de lange
afstanden. Hij besefte al snel dat met zijn "normale" duiven geen topnotering
te winnen was op zulke vluchten! Zo werd er geselecteerd en besloten met
nieuwe duiven opnieuw te starten. Voor de duiven van de overnacht vluchten
klopte hij aan bij Grootmeester Hain de Jonge uit Weiteveen. Voor de
eendaagse fond kwamen er duiven bij van Helmut Hanneken van Papenburg.
Die kan helaas om gezondheidsredenen niet meer deelnemen aan de
vluchten en is nu volledig gericht op het kweken van jongen.
In 2016 was de herstart met alleen jaarse duiven die op alle NU vluchten van
de eendaagse fond gespeeld zijn.
Volgend jaar zal hij het dan proberen op de overnacht vluchten van de NU.
De Blois winnaar "023" kwam als jonge duif van Papenburg. Ellelange
stambomen zijn er niet. Helmut kon alleen maar zeggen dat de moeder komt
van Herbert Wieden uit Solingen en de vader een doffer rassen Houben x
Desmet. Hier in Bunnen heeft het systeem van totaal weduwschap de
voorkeur voor de jarige duiven. Volgend jaar zullen de oude duiven echter
gespeeld worden vanaf nest. Voorafgaand aan het inkorven van Blois mocht
de '23' genieten van het samenzijn met twee duivinnen. Dit laatste leek voor
de 23 de ideale motivatie.
Walter Brinker

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

