D. en P. Soepboer, Burgum

1e Châteauroux Noordelijke Unie Zone 4 en totaal

Op de weg van Châteauroux naar Burgum (Frl.) hemelsbreed 772 km kom je net voor dit kleine Friese plaatsje
behoorlijke verkeershinder tegen, hier had het duivinnetje NL14-1405335 genaamd Postwoman van Douwe en Peter
Soepboer echter totaal geen last van. Zij bleef de 47.452 mede strijders voor welke verspreid over het gehele land overal
mooie vroege duiven opleverden. Zij snelde zich ondanks al deze verkeershinder zo ongelofelijk rap naar huis dat ze niet
alleen de snelste van de Noordelijke Unie vlucht was maar van de gehele Nationale lossing!!!

Voor dit prachtige blauwe duivinnetje
was dit zeker niet haar 1e beproeving.
Ze speelde inmiddels al een 11e en 12e
NPO dagfond van Afd. 11. Dit super
duivinnetje die Douwe en Peter op een
bonnetje kregen, is dit hele jaar op
weduwschap gespeeld nadat ze eerst 2
jongen had groot gebracht. Ze is elke
week mee geweest in 2016 en verblijft
door de weeks in het duivinnen hok
waar ze lekker kan rusten op haar
schapje.
Op dit hok heerst er altijd rust!!!

Douwe en Peter Voeren de Beyers Koopman All-in One mengeling alleen de eerste 2 dagen voeren ze Gerry plus van
Versela Laga. Ze krijgen hier een 10 tot 15 minuten volle bak en dan kunnen ze uitzoeken wat ze willen. Daarna wordt de
bak weggehaald. Als extra worden hier wel nog wat extra pinda’s bijgevoerd.
Verder alles heel simpel, na het voeren nog een hand grit elke dag vers en een hand Beute Bak. Op maandag de
conditiepoeder van Dr. Mariën, wat eigenlijk het medische gedeelte al bekend maakt, op controle en wordt er niets
gevonden dan wordt er niets gegeven. Dus geen ontsmettingskuren na de vlucht, geen antibiotica voor de koppen.
Gewoon sterke duiven en zien hoe het gaat. Het water is hier elke dag gewoon schoonwater.
Verder super schone hokken waar alleen op de sokken doorheen gelopen wordt. De verluchting geschiedt via het plafond
waar de schuiven altijd zo een 60 cm openstaan en nooit aan geschoven wordt. Volgens Peter is zijn vader Douwe de
melker van de 2 en ook degene die de meeste tijd in de hokken doorbrengt, maar naar mijn beleving vullen ze elkaar
prima aan in hun gezamenlijke hobby.
Hele nuchtere mensen zonder poespas trof ik aan in het Friese Burgum . Op de vraag of er nog iets speciaals aan dit duifje
was zeiden ze: “Het is een lief duifje….” Dit tekent de band tussen melker en duif dacht ik zo.
Richard van der Horst

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 1-8-2016.
Kijk ook eens op de NU-site www.noordelijke-unie.nl voor TT-vermeldingen, uitslagen, reportages etc.

Gerard en Harold Calis, Bussum

1e Châteauroux Noordelijke Unie Zone 1

Het was geen verrassing dat deze combinatie Gerard (67) en zoon Harold (43) als winnaar uit de bus kwam rollen.
Op de voorgaande vluchten werd immers buitengewoon goed gepresteerd. Op de verregende vlucht uit Orléans begonnen
ze in Afdeling 7/Midden-Nederland met 6 en 22 tegen 5.546 duiven (15 mee, 7 prijzen).
Vanuit Tours begonnen vader en zoon met 2 en 30 tegen 4.275 duiven (10 mee,
4 prijzen). Het echte spektakel kwam op 9 juli vanuit Châteauroux, tegen 6.634
duiven in zone 1 van de Noordelijke Unie werd het 1, 4, 78, 229, 436, 540, 676,
682 en 1.036. Van de 10 gezette duiven wonnen er 9 prijs!
De winnares stond bovenaan de poulelijst en dat was niet voor niets. Twee jaar
geleden was ze nog 2e Asduif allround in Afdeling 7. Op de voorgaande
dagfondvluchten won ze 22e NPO Orléans 5.546 duiven en 30e NPO Tours
4.275 duiven. Van vaderszijde komt ze uit een duif van Jan Lotterman en van
moederskant komt ze van goede vriend Marcel Sangers, die de combinatie met
raad en daad bijstaat. De winnares is een volle zus van ‘Red Baron’, 9e
Nationale asduif allround WHZB 2014. De prestaties van vader en zoon Calis
raakten in een stroomversnelling nadat ze duiven aanschaften bij Sangers,
Koopman, Van de Merwe en Verkerk. Ook toen ze de filosofie van Gerard
Koopman op eigen hok in de praktijk brachten, gaf dat een boost. Vooral het
voersysteem, volle bak, is hierin belangrijk. ‘Een duif weet zelf wat het beste
voor ze is’, zegt Gerard Calis. Ook opmerkelijk in het systeem is dat de
duivinnen elke dag van 10-16 uur in de ren worden opgesloten, de doffers enkel
aan het begin van de week. Naast verschillende soorten mineralen en eenmaal
per week vitaminen wordt er niets bijzonders aan de duiven gegeven. Een goed
systeem en vooral goede duiven, dat is wat in onze sport telt!
Falco Ebben

J. van de Streek, Oosterwolde

1e Châteauroux Noordelijke Unie Zone 2

De overwinning in zone 3 vanaf Chateauroux valt in het Gelderse dorp Oosterwolde, behorende tot de gemeente
Oldebroek en wel bij de beide broers Jan en Gerrit van de Streek samen met hun nieuwe compagnon Gert-Jan Kroes. De
duif kwam precies uit de goede richting vanaf het Veluwemeer. Voor dit succes tekent de NL 13-1945876 (2e getekende),
die op 15.05.07 uur wordt geklokt. Een keivroege is het. De inmiddels met de naam ‘Eszti’ gedoopte duivin, genoemd
naar de partner van Gert-Jan, pakt uiteindelijk de eerste nationaal in de sector 3 van 12.989 duiven, de 21e nationaal totaal
van ruim 44.000 duiven en de 1e in zone 2 van onze Noordelijke Unie!
De beide broers Jan (70) en Gerrit (82) zijn veehouders in ruste. Compagnon Gert-Jan Kroes is vertegenwoordiger bij
Well Fair in Nunspeet. Gerrit heeft al vanaf 1946 duiven, broer Jan sloot later aan en vorig jaar kwam plaatsgenoot GertJan Kroes er bij. Een enthousiaste jongeman, die volgens Jan en Gerrit
helemaal maf is van duiven. Er wordt gespeeld onder de naam Jan van de
Streek. De vliegploeg bestaat uit ruim 100 duiven, gespeeld op totaal
weduwschap. Daarbij zitten acht vliegkoppels voor de fond. Ze bezitten veel
duiven, ruimte is er genoeg op het grote boerenerf. Een groot tuinhok voor de
jonge duiven, terwijl de hokken van de vliegduiven in de veeschuur zijn
gebouwd. De verzorging van de doffers en kwekers is in handen van Jan.
Gerrit verzorgt de jonge duiven en Gert-Jan zwaait de scepter over de
duivinnen. De basisduiven komen van: Roel Gossen, Ane ( via Aalt van
Dragt, de helaas overleden neef van Jan en Gerrit) – Eric Mebets, Wellen (B)
– Bernard van Oerle, Wijk en Aalburg – Frans Timmermans, Wehl – Comb.
Everling, Gouda en natuurlijk de oude lijnen van de broers Jan en Gerrit van
der Streek. De winnende duivin van Chateauroux ‘Eszti’ is echt een van de
topvliegers van het hok. Zo was ze in 2014 en 2015 resp. 1e en 3e Asduif in
de club.

Ze won al eens een 1e Nanteuil met 7 minuten vooruit en een 1e Reims met 4 minuten vooruit. Ook gaf ze al een aantal
knappe nazaten. De beide ouders van ‘Eszti’ werden gekweekt uit vier rechtstreekse van Roel Gossen van 2009, waarbij
de beide duivinnen van het ras Gaby Vandenabeele waren.
Precies 70 jaar nadat Gerrit is gestart met de duivensport wordt hun grootste succes in de duivensport geboekt
Van harte proficiat!
Gerrit van Eikenhorst

Roelof Coster, Staphorst

1e Châteauroux Noordelijke Unie Zone 3

De winnaar van zone 3 op Châteauroux werd de topspeler Roelof Coster, hiermee pakt Roelof de felbegeerde
overwinning op dé nationale vlucht. Roelof (inmiddels 67 jaar) voorstellen is
een open deur intrappen, wat hij al heeft klaar gespeeld in zijn duiven carrière
is werkelijk fantastisch; nationale kopprijzen/Olympiade duiven/WHZB
asduiven, alles is bij Roelof de revue al gepasseerd. Roelof start jaarlijks met
ca. 30 duiven op dubbel weduwschap, training 1x daags ruim een uur,
duivinnen wekelijks mee en de doffers slaan nog wel eens een weekje over.
Jaarlijks fokt hij voor zichzelf een 80 tal jongen.
Roelof’s hok heeft werkelijk een enorme impuls gekregen door in 2015 een
ronde jongen bij de bekende topspelers uit Nijswiller, Jo en Florian Hendriks,
te kopen. Roelof bezocht deze mannen begin 2015 en was zeer onder de
indruk van hun duivenbestand, van de 3e ronde haalde Roelof dat jaar er 34,
28 waren er nog over na alle jonge duivenvluchten en werd ook nog eens even
een 1e NPO Quiévrain gespeeld met een rechtstreekse tegen 5.488 d. Toen
wist hij zeker dat hij een topinvestering had gedaan met deze Châteauroux als
absoluut bewijs.
Roelof’s eerste 4 duiven komen rechtstreeks van het Limburgse kampioenen hok, tegen 5.329 duiven was dit de 1e, 7e, 11e
en de 17e, een geweldige uitslag dus. Hij is de combinatie hier ook dankbaar voor. ‘Bijzonder sterke duiven’ aldus de
tevreden zone-winnaar. Medisch gezien zweert Roelof, daar waar nodig, bij de Belgica de Weerd producten, ook wordt
wekelijks de ‘gele druppels’ van Jaap Koehoorn over het voer verstrekt en geeft hij ze 2x per week het ‘roze poeder’ van
Dr. Marien. Nu de winnares, de ‘931’, in haar stamboom vind je echt heel veel actuele duiven terug.
De vader komt uit ‘Broer Harry’ x ‘Zus Dolce Vita’, moeder is ‘Milou’, zelf een topvliegster met o.a. 3 e NPO Orleans van
2.922 d. en afkomstig van de eigen lijnen van Comb. Hendriks.
Mark van den Berg

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

