Jay Lissenberg, Utrecht

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Cahors werd ondanks een groot deel van de vliegroute met wind uit westelijke richtingen tegen alle verwachtingen in een
moeizaam verlopen vlucht. Na enige aankomsten in de vroege ochtend wilde de vlucht maar niet echt op gang komen.
Zeker in op de verdere afstanden duurde het daarom lang voor de prijzen verdiend waren. Winnaar werd de NL 131032592, een krasduivin van de 30 jarige Jay Lissenberg uit Utrecht. Samen met vader Johan zaten beide mannen
zaterdagochtend al vroeg op post. Nadat ze twee vroege duiven van Perpignan hadden geklokt zagen ze om even na 06.15
uur uit de goede hoek ‘de 592’ naar het hok komen stormen. Ze was ingemand op eitjes van 15 dagen broeden en
gemotiveerd tot op het bot. Eigenlijk was ze helemaal niet bedoeld om op Cahors gespeeld te worden, maar op Perpignan.
Jay had haar echter vergeten en aangekomen in het inkorfcentrum in IJsselstein merkte hij dat. Hij trachtte zijn vader, die
op een verjaardag zat te overreden om de duif uit het hok te halen, echter deze had daar geen zin aan. Met forse tegenzin
liet Jay het maar zo en zodoende werd het voor deze duivin dus Cahors. Ze ging als enige oude duif mee op Cahors, de
rest was jaarling. Op 06.19.59 uur werd ze geklokt en dat betekende dat ze niet alleen de eerste Nationaal in sector 3 wint,
maar ook de snelste duif van de gehele Noordelijke Unie is met een snelheid van 1.731,763 mpm. en dat tegen een
deelname van krap 6.000 duiven. Voorwaar een geweldige prestatie! Als jonge duif werd ze afgericht op de natoer en
kreeg ze met een grote sprong alsnog de nationale jonge duivenvlucht. Als jaarling werd ze niet gespeeld. Als tweejaarse
liet ze zich zien met een 205e Nationaal Orange van 5.024 duiven en dit jaar was ze op Nationaal Agen ZLU de 3e duif
op het hok met een 620e Nationaal van 6.887 duiven.
Jay Lissenberg is een man die van het buitenleven geniet en dan is het beroep
van bomenverzorger natuurlijk geen verkeerde stiel. Vader Johan had vroeger
duiven, maar stopte. Het hok stond er echter nog toen Jay in 2004 met de duiven
van start ging. In het begin werd alles gespeeld, maar al snel nadat in 2006 een
1e NPO Périgueux was gespeeld ging het vizier op de grote fond. De nadruk
ging naar de ZLU met daarbij enkele middaglossingen. De basisduiven komen
van Harrie Brakele – Ko van Dommelen – Jurrian van Amerongen – Jac.
Steketee en Poelstra en Zonen. Deze lijnen worden op elkaar gekruist. Er wordt
gestart met een vliegploeg van 30 koppels, welke op nest worden gespeeld. In
het voorjaar wordt er niet uit de vliegduiven gekweekt. Ze blijven zo lang
mogelijk bij elkaar. Pas als er eieren vallen wordt de zaak enige weken
gescheiden alvorens te koppelen voor de fondvluchten. Ze zitten op hun eerste
nest bij hun eerste overnachting.
Zowel de oude duiven als de jaarlingen doen twee grote opdrachten in een jaar.
Soms beperkt het zich ook tot één, want Jay is erg kritisch bij het spelen. Ze
moeten echt perfect zijn, anders gaan ze de mand niet in. De duiven trainen twee
keer per dag, afhankelijk van het weer. In de ochtend verzorgt vader Johan de
duiven. De rest van de verzorging komt voor rekening van Jay. Er wordt
ingespeeld op de vluchten van de afdeling. Tussen de vluchten door wordt er
zelf gereden. Dit jaar gingen ze één keer naar Hank voor een vlucht vanaf
Soupes, voor hen zo’n 470 km. Dit was tegelijk de verste voorbereidingsvlucht
voor de duiven.
Er wordt volle bak gevoerd, met als basismengeling Beyers Koopman All-in One, aangelengd met gerst. De laatste dagen
voor het inmanden wordt de gerst vervangen door een vetrijke mengeling van Beyers. Volle bak betekent hier overigens
dat er de gehele dag door voer in de bak staat. Gezondheid van de duiven is belangrijk. Jay laat zijn duiven eens per twee
weken nakijken door dokter Hans van der Sluis. Mankeren ze niks dan wordt er ook niks gegeven. Standaard is hier wel
een geelkuur voor aanvang van de vluchten en een paratyfusenting in het voorjaar. Jay is lid van P.V. Maarssen, een
kleine club van zo’n 15 leden, waar iedereen aan moet pakken om de zaak draaiende te houden. Ondanks het feit dat hij
relatief een nieuwkomer in de duivensport is heeft hij al meerdere malen laten zien zijn mannetje te kunnen staan met
prachtige uitslagen zowel op de middaglossing als op de ZLU vluchten. Van hem gaan we ongetwijfeld de komende jaren
nog meer horen. Van harte proficiat met deze schitterende zege op Cahors!
Gerrit van Eikenhorst

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.

T. Koele & Zn., Wezep

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 2

Wim en Tijmen Koele, Wezep winnen Cahors met hun Rode 013.
Het leek alsof de rode doffer er geen genoeg van kon krijgen. Bij aankomst bleef hij maar rondjes draaien tot ongeduld
van zijn bazen. Na 5 rondjes besloot hij om toch maar naar binnen te gaan. De klok wees op dat moment 7.04.48 uur.
Wat later bleek de snelste te zijn van de Noordelijke Unie Zone 2 tegen 1922 duiven. Een aansprekende prestatie, tevens
de snelste van afdeling 8 tegen 1615 duiven.

Al met al een mooie prestatie op het nog jonge bestaan van deze vader & zoon combinatie (T.Koele & Zn), die na 5 jaar
nog steeds “in opbouw” zijn. De winnende doffer komt uit een doffer van Coen van Haarlem uit Terborg, die toen
gekoppeld zat aan een duivin van Arjan Beens (uit Zoon Jan x Sarientje). Klasseduiven dus! Achter het huis van vader
Tijmen is er volop ruimte en staat o.a. een 24 meter hok. Bij Willem achter het huis staat een hok voor de ééndaagse fond.
Maar het besluit is al genomen. Ook de ééndaagse fond verhuist naar het huis van Pa. Op Cahors korfden ze 16 duiven in
en uiteindelijk kwamen er 15 duiven thuis, waarvan 7 in de prijzen. Tijmen enWillem: alsnog gefeliciteerd!
Jan Gremmen

Amanuel Öz, Denekamp

1e Cahors Noordelijke Unie Zone 3

Amanuel Öz is geen onbekende in het fondminnend duivenland. In het verleden heeft deze liefhebber al aangetoond met
beperkte mogelijkheden zijn duiven tot grootse prestaties te brengen. Dit jaar staat deze liefhebber weer bij de voorlopige
10 besten van de VNCC en als Bergerac niet buiten de boot valt zal hij wederom op het podium staan bij de VNCC
kampioenen. Voor Cahors had Amanuel 18 duiven ingekorfd, waaronder veel jaarlingen. Bij het opmaken van de uitslag
waren er al weer 17 op het hok terug, een resultaat dat dit jaar voor veel liefhebbers niet is weggelegd.
Amanuel had zijn duiven twee dagen voor het
inkorven nog een eindje (10 km) weggebracht om ze
scherp te krijgen. Het opvoeren begint donderdags
voor de inkorving van dinsdagavond. Daarbij zorgt hij
dat de voedingssupplementen gescheiden worden
aangeboden en blijft het voer hiervan verschoond.
Amanuel korfde zijn duiven op verschillende standen
in: een deel op 5 dagen broeden, een deel op kleine
jongen en een deel op grote jongen, bijna speenrijp.
De winnende duif komt uit een zeer goede kweeklijn,
want meerdere duiven die hiervan afstammen hebben
knappe prestaties achter hun ringnummer staan. Met
name de moeder van de winnende duif genaamd “Het
Schoon” blijkt kweekpotentie te bezitten en Amanuel
had mij dit al bij het inkorven aangegeven. Het
winnende duivinnetje
De overige 25% komt van Han van Osch, zoon van de
1e nationaal Barcelona 1998. Helaas heeft Amanuel de
aankomst van zijn winnende duivinnetje niet gezien,
hij was op dat moment in het hok en hoorde de
pieptoon van zijn Unikon. Omdat hij een deel van zijn
duiven had laten uitvliegen was zijn gedachte dat het
er één was van de kandidaten voor Bergerac.
Gelukkig voor Amanuel had hij het mis en stond er
één van Cahors gemeld op de display. Dit was wel
even schrikken, want door een vroege word je altijd
verrast of niet soms?
Even terugkomend op de kweekwaarde, de tweede duif (13e Nu zone 3) van Amanuel komt uit dezelfde moeder als zijn
eerste duif. Beide duiven hebben gezien hun leeftijd al een behoorlijke staat van prestaties achter hun ringnummer staan.
De winnende duivin, dochter van “het Schoon”speelde dit jaar al 3 op 3 op de overnacht en haar halfbroer zoon van “Het
Schoon” wint 2 op 3 dit jaar en in 2015 was dat 4 op 4.
Je ziet Amanuel spaart ze niet, als ze goed zijn gaan ze mee is zijn devies. In de duivenwereld lijkt het dat het
professioneel duiven spelen de overhand krijgt over de spelers die naast hun dagelijks werk ook met duiven spelen, maar
liefhebbers zoals Amanuel tonen aan dat met een beperkt aantal duiven ( 20 kweekkoppels en 20 speelkoppels) nog steeds
mogelijk blijft om koprijzen te pakken. Ook nu weer draait het op de eerste plaats om kwaliteit ( je moet de goeie
hebben).
Klaas Mulder

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

