W. & F. Ebben, Beneden-Leeuwen

1e Chateaudun

Noordelijke Unie Zone 1
en totaalwinnaar Chateaudun en Sens

De zonale winst op eendaagse fondvlucht gaat naar de gekende oom-neef tandem Will & Falco Ebben.
Hun tweejarige doffer de
NL16-1310994 ‘Linus 994’
bekroont een bijkans perfect jaar
met 4x de 1e prijs door nu de
hoofdvogel te schieten met de
1e prijs Zone 1 tegen 5.989 d. en
tevens snelste van de Zones 1 en 2
op Chateaudun tegen 12.511 d.
‘Linus 994’ is genoemd naar
Falco’s zoon en kende in
Chateaudun direct zijn laatste
vlucht van het jaar. Hij was drie
keer in de snelste zes van de
lossing tegen meer dan 10.000
duiven en won 9 x 1:25. Daarmee
mist ‘Linus’ nog één mooie prijs
om een serieuze rol te spelen in de titelstrijd als beste asduif WHZB - maar Will en Falco kiezen voor de
toekomst. Eigenlijk precies hetzelfde lot dat haar ouders beschoren was. Hij komt namelijk uit een geweldig
koppel. Zijn vader is ‘Diablo’, 1e NPO Morlincourt 16.971 d. als jong en kleinzoon van stamduivin ‘Roosje’.
Moeder van ‘Linus 994’ is de nieuwe Ebben-vaandeldrager ‘Indy’, winnares van 6x 1e (waarvan 3x in de regio)
en o.a. 2e-3e-4e NPO. Ze is een kruising Schaerlaeckens x Goessen.
‘Linus 994’ vloog als jong in 2016 bij Falco (hok Comb. Ebben). In dat jaar vlogen er ook twee broers van hem
(beiden verspeeld) en een ervan won als jong 6e National Melun Sector III tegen 10.654 d. Waar ‘Linus 994’ de
winst op Chateaudun pakte, zou dat bij veel andere liefhebbers ongetwijfeld anders zijn uitgepakt. Hij stond in
de kring met ruime voorsprong bovenaan voor het generaal duifkampioenschap snelheid. Toch besloot Willy de
kans het duifkampioenschap binnen te harken overboord te gooien en de duif op de dagfond te spelen. "Jij wilt
dagfondduiven op het kweekhok, dan moet je ze er ook op spelen," was zijn reden. En daarmee is de 9e
NPO/Nationale overwinning van Will en Falco Ebben sinds 2004 een feit. Nog steeds met maximaal 12
koppels oude duiven op totaal weduwschap en dus met niet aflatende hoogtepunten!
Albert Roording
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Hans & Evert-Jan Eijerkamp, Brummen

1e Chateaudun

Noordelijke Unie Zone 2
Chateaudun werd een hele mooie dagfondvlucht met een mooi verloop.
De specialisten op de dagfond lieten zich praktisch allemaal van voren
zien met veelal prachtige uitslagen. Eén van de uitblinkende hokken op
deze vlucht was zonder enige twijfel Hans & Evert-Jan Eijerkamp. en. In
zone 2 pakken ze een heel resem aan kopprijzen: 1, 7, 8, 14, 34, 41, 48,
60, 63, 72, 74, 75, 76 95 enz. 48/34! De winnares NL17-1820060
‘Xenon’ en wist zich als jonge duif 5x te klasseren. Ze werd dit jaar in
januari gekoppeld en nadat ze twee jongen had groot gebracht werd ze,
op het hok van de dagfond duivinnen, verder op weduwschap gespeeld.
Wekelijks is ‘Xenon’ gespeeld en won 6 prijzen. Op Pithiviers 397e NPO tegen 6.381 duiven, vanaf Gien 62e
NPO tegen 5.615 duivinnen. Nu krijgen de dagfond duivinnen een week rust waarop ze allemaal weer worden
voorbereid op Bourges. De duivinnen trainen dagelijks twee keer verplicht en worden wekelijks op de
woensdag gelapt op 35 km. waarop ze bij thuiskomst even hun doffer mogen zien. Elke maandag komt
dierenarts Tony Oranje langs om de duiven te checken en vaak is dit meer voor het eigen gevoel dan echt nodig
voor de duiven. De duiven krijgen ’s avonds na de vlucht een ontsmetting in het water. In de week voor de
vlucht gaat er iets voor de luchtwegen in het water. De voeding van de duivinnen is ruim, want wie veel traint
en vliegt moet ook goed eten waarbij ze dagelijks door verzorger Gerard Boesveld worden verwend met een
eigen pika mengeling met hierin snoepzaad, hennep, gemalen pinda’s en wat tovo. De vader van ‘Xenon’ is een
rechtstreekse van G. en S. Verkerk en is een kleinzoon van ‘Olympic Solange’ terwijl de moeder, ‘Inteelt Don
Leo’ een Van Loon is die werd gekweekt uit een zoon x een dochter van ‘Don Leo’. Deze ‘Don Leo’ was 4e
Nat. Asduif Eendaagse Fond NPO en mag gerust tot de stamduiven bij Eijerkamp worden betiteld. Nazaten van
deze topper, als ook van zijn broer ‘Fabio’, zorgen al jaren voor vele successen op de hokken van de familie
Eijerkamp. ‘Don Leo’ zat in deze gekoppeld aan een dochter ‘Silver Shadow’ als aan een dochter van
‘Chicago’ en zo kunnen we alle stamduiven van de Eijerkamp-van Loon terugvinden in deze moeder.
Team Eijerkamp van harte gefeliciteerd met jullie prachtige overwinning!
Gerrit van Eikenhorst

C. & G. Koopman, Ermerveen

1e-2e-3e-5e Sens

Noordelijke Unie Zone 3
Wie anders dan Gerard Koopman is in staat het complete Zonale podium voor zijn
rekening te nemen? Op Sens met 4.410 d. in Zone 3 ontstond weer zo’n Koopman
momentje. Op deze 23e juni had Team Koopman ook al de snelste duif op
Perigueux van de gehele Noordelijke Unie … die dubbeslag is zelfs voor de
veelwinnaar uit Ermerveen een primeur. Terug naar de NU dagfondvlucht, waar
Zone 3 en 4 beiden in Sens stonden en Team Koopman dus met 3 duiven binnen 8
seconden het volledige podium bevolkt. Sens werd zeker geen eenvoudige vlucht
en als zo vaak komen dan duiven die het verschil kunnen maken het eremetaal
wegkapen. In dezelfde seconde pakte Gerard de duivinnen NL17-4703943 en
NL16-1072675. De 943 kreeg vorig jaar het jonge duiven programma tot aan de
laatste vlucht voor de kiezen. De 675 behoort tot de groep duiven die Gerard rustig
brengt, onverduisterd als jong en pas als jaarling mee met de wagen. 2017 was dus haar opleidingsjaar en 2018
worden echt prestaties verwacht. Tenslotte de bronzen winnaar NL13-4727672 ‘Nestor’ - zijn naam nestor zegt
het al; de oudste vliegduif van de kolonie eendaagse duiven. Het winnende drietal is allen samengesteld voor
50% de oude Koopman lijnen en voor 50% ‘vers bloed’. De 1e prijswinnaar komt uit een zoon van Olympiade
duif - en inmiddels topkweker - ‘Jerson’ met superduivin ‘Lady Promise’ (d. ‘Ermerveens Hope’). Moeder is
een zus van ‘Miss Overegge’, 3x 1e in de afdeling waarvan 2x 1e NPO bij Johan Halman. De NL16-1072675 is
een zoon van ‘Supercrack Rick’ Van Sande, zelf 2x 1e in provincie Antwerpen en vader van autowinnaar in de
Million Dollar race Zuid-Afrika. Moeder komt uit topkweker ‘Cassius’ (inteelt zoon ‘Kleine Dirk’) x ‘Gicara’
(1e Boxtel 9.525 d.). Tenslotte ‘Nestor’, deze meervoudige top 10 winnaar is uit Geerinckx doffer ‘Pricus’ x
‘Zara’, een top dochter van ‘Ermerveens Hope’.
Albert Roording

Tjeerd en Jouke Elzinga, Harkema

1e Sens

Noordelijke Unie Zone 4

Winnaar Zone 4 Sensationeel: Tjeerd en Jouke Elzinga, Harkema
Grote woorden misschien, toch was de overwinning van vader en zoon Elzinga op Sens een ware sensatie. Want hoe vaak
komt het voor dat een duif een 1e NPO wint? Hoe vaak gebeurt het dat dezelfde duif tweemaal een NPO-overwinning
pakt? En helemaal uniek wordt het als dezelfde duif dat op twee opeenvolgende weken doet!
Dat is wat de NL17-4289807 van
Tjeerd en Jouke Elzinga wist te
realiseren. Eerst op Morlincourt tegen
8.939 duiven de 1e NPO en 2e in sector
4 aan 1695 meter per minuut. De week
erop dus vanuit Sens alle 8.761
tegenstrevers de staart laten zien, met
een snelheid van 1228 mpm.
Je zou voor minder ‘Hallilujah‘ roepen!
Zo heet de vader van deze blauwe
doffer, die uit de koppeling van
superkweker Harry met hun
wonderduivin Esmee stamt. Ook van
moederskant is het edel bloed met Blue
Hope en Blue Sensation als
grootouders.
Bijzonder is dat de doffer pas op het
laatste moment toegevoegd werd aan de
ploeg voor Sens, want vader Tjeerd was
toch wel wat voorzichtig na de
overwinning op Morlincourt en had
hem pas een week later weer willen
spelen. Jouke hakte de knoop door
omdat hij wilde winnen.
Die winnaarsmentaliteit brengt ze nu de overwinning op Sens, ook in Zone 4 van de Noordelijke Unie. Na het verlies van
hun wonderduivin Esmee staat er dus nu een nieuwe topper op.
Wiebren van Stralen
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