R.C. Bakker, Veenendaal

1e Issoudun Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Eindelijk zijn weertype, eindelijk zijn duiven. Ruud roept al langer dat hij graag op de zware vluchten speelt, omdat zijn
duiven dan presteren. En zie, het is geen grootspraak, op Issoudun pakt Ruud niet alleen de snelste duif maar ook de 2
snelste in een concours van 14.084 duiven in de Noordelijke Unie en Nationaal Sector 3 en zet een serie neer die
weergaloos is. Op het voorblad alleen al zien we de volgende prijzen: 1e, 2e, 11e, 13e, 16e, 19e, 25e, 31e, 32e, 33e, 34e, 46e,
89e en een 92e. Zoiets zie je vaak alleen maar bij kortere vluchten. Hij stond erbij en keek ernaar. “Je verwacht dit niet en
je mag het ook niet verwachten. Het weer was echt iets voor mijn duiven. De laatste week waren de duiven al beter in hun
doen, er werd goed getraind en ze voelden goed aan. Er waren wat kijkers bij mij en op gegeven moment zag ik een duif
uit het zuidwesten komen die draaide nog 2 rondjes, haast bijna
tegelijk kwam er een uit het zuidoosten aangevlogen.
Die eerste is een doffer, de tweede een duivin. De duivin kwam iets
sneller naar beneden maar voordat ze de klep kon raken tuimelde de
doffer er overheen en werd terecht als eerste geconstateerd”. De
winnende doffer heeft aan vaders kant als opa onze duif ‘Valitas’ en
zijn duivin is ‘Lady Promise’ van C. & G. Koopman. Aan moeders
kant is de opa ‘David Son’, de oma is ‘Day Dream’, beiden van C. &
G. Koopman. De duivin die tweede werd heeft aan vaders kant als
opa ‘Solon’ van C. & G. Koopman, de oma is uit een samenkweek
met C. & G. Koopman en is de ‘Rabo’. Aan moeders kant zien we
ook weer duiven van C. & G. Koopman w.o. ‘Nadra’, de ‘198’, de
‘271’en de ‘689’. “Wat later na binnenkomst namen wat aanwezigen
de duiven in hun hand, ze vonden ze er heel goed uitzien en het leek
alsof ze geen vlucht van 9 uur achter de rug hadden. Ze moeten
onderweg met deze hitte wel ergens gedronken hebben; kan niet
anders met zo’n warmte. Ik had een waterbak klaar staan met
Belgasol en die was, nadat alles thuis was nog niet leeg. Als voer
kregen ze van mij bij thuiskomst een mix van 25% Koopman all in
One van Beyers, 50 % gerst en 25 % paddy. Dit is een lichte mix, ze
pikken niet alles op om hun krop vol te douwen maar zo komt de
spijsvertering weer langzaam op gang. Rond de klok van 20.00 uur
heb ik de duiven weer gescheiden”. De kolonie bestaat voor 98 % uit
G. Koopman duiven. De overige 2 % bestaat uit 2 kinderen van ‘Di
Caprio’ waaronder de laatste zoon ooit verkocht. ’Valitas’ is een
eigen duif van het oude soort van Ruud en vloog 4 maal NPO bij de eerste 10 in 2 jaar tijd. De stamboom begint in 2008,
hij heeft ook bij G. Koopman gezeten om jongen eruit te kweken, 4 voor Gerard en 4 voor hemzelf. ‘Valitas’ zijn
bloedlijn is ruim aanwezig op het hok. Dagelijks wordt er 2x gekrabd, 2 x getraind en 2x gevoerd. “Het is niet veel anders
dan met de vitesse/midfond vluchten, niet op uur en tijd, dus meer voor het gemak. In de ochtend na het trainen gaan de
doffers de ren in en maak ik het hok schoon. Elke dag krijgen de vliegduiven volle bak”. Er wordt de Koopman mix All in
One van Beyers gegeven. De laatste dagen voor het inkorven wordt er ook een handje hennep door het voer gedaan en
krijgen de duiven ook snoepzaad. Eenmaal per week wordt er de vitaminemix van F. Mariën (België) verstrekt. Vooraf
het inmanden wordt er niet getoond. Bijlichten wordt alleen gedaan bij donker weer tijdens het vliegseizoen. Als
bijproducten geeft Ruud eenmaal per week Sedochol en Forte Vita. “Mijn duiven trainen weer prima, zondag vlogen ze
alweer goed hun rondjes. Er kwam trouwens ook nog een controleur zaterdag op bezoek, die nam mijn winnende doffer in
de hand, hij was ervan onder de indruk. Ik was wel blij dat ik vorige week de doffers met die regenachtige midfondvlucht
had thuisgehouden. Toch was de verdeling bij de eerste 10 gelijkmatig verdeeld, 5 doffers en 5 duivinnen. Gerard
Koopman zei nog tegen mij: Hier zet je nou 365 dagen van het jaar alles voor op zij. Ik ben er blij mee”. Ruud van harte
gefeliciteerd met deze weergaloze prestatie!
(Bron: Het Spoor der Kampioenen/Rob Coort)
Gerrit van Eikenhorst
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 20-07-2019

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

Comb. Verbree, Putten

1e Issoudun Noordelijke Unie Zone 2

Met Co en Piet Verbree krijgt Issoudun in Zone 2 een gerenommeerde winnaar! Van de 7.016 zonale strijders liet de
NL18-1620168 ‘Salina’ haar spierballen zien met tegenwind en stijgende temperaturen. Een schitterende zege die door
de Puttense vader-zoon combinatie genoeglijk aan de reeds
uitpuilende erelijst wordt toegevoegd.
Winnen over ruim 646 km met echt duivenweer; dat kan je aan de
Verbree-duif wel overlaten. Een kwakkelend voorseizoen waarbij
het kwartje betreft geslaagde lossingen voor afdeling 7 vaak niet
bepaald de goede kant op viel, maakte dat Co en Piet met ‘slechts’
20 duiven aan de start van Issoudun kwamen. De focus ligt op de
NPO vluchten, maar omdat de jongen in 2018 door
omstandigheden louter natoer kregen, besloten de gekende
kampioenen hun relatief onervaren vliegploeg zeker niet te
overvragen. ‘Salina’ zegt met haar overwinning vriendelijk dank
en schaart zich in een illuster rijtje winnaars in de Verbree
historie. De Verbree duiven worden op weduwschap gespeeld (met partner thuis), er wordt nooit getoond en pas na een
week of 7 mogen de partners echt even quality time doorbrengen bij thuiskomst. Medisch bepaalt Fernand Mariën het
beleid en Dick de Leeuw van de firma Beijers stippelt samen met Co en Piet het voerplan uit.
Vader van ‘Salina’ is een broer van de 1e Nat. La Souterraine winnaar van Wim De Troy. Piet: “We zoeken altijd naar
versterking en lijnen van massale winnaars in België over ruim 600 km hebben dan onze voorkeur.” Moeder is één van de
laatste kinderen van Olympiade gigant ‘Olympic Samanta’ voor ze werd verkocht, gekoppeld met 2e Nat. asdoffer
‘Platino’. Uit deze zelfde koppeling kweekte een kind ook al de 8e NPO Bourges 2019. Goed x Goed dus, “en dan maakt
een oog of rug voor ons niet zoveel meer uit,” besluit Piet. Issoudun leerde dat als de vlucht om kwaliteit vraagt, Comb.
Verbree op de afspraak is. Eigenlijk alsof het duivenlandschap in al die jaren nooit aan verandering onderhevig was …
Albert Roording

Gebr. Ras, Urk

1e Auxerre Noordelijke Unie Zone 3

Deze keer ging de reis naar Urk om daar een reportage te maken bij de Gebr. Ras op Urk. De Combinatie wordt gevormd
door de in onze sport nog twee jonge liefhebbers, Jan Ras 39 jaar en Hessel Ras 38 jaren jong.
Zij runnen samen ook het visbedrijf en de duivenhokken zijn te vinden
achter het bedrijf. Zij hebben de taken met betrekking tot het verzorgen
van de duiven over de gehele week verdeeld. We kunnen wel
vaststellen dat het in hart en nieren duivenliefhebbers zijn. Zij hebben
reeds duiven vanaf 1992 en net als iedere jonge liefhebber wijzer
geworden met vallen en opstaan. Afgelopen zaterdag op de vlucht
Auxerre kregen zij loon naar werken met een 1e teletekst Noordelijke
Unie Zone 3 op de vlucht Auxerre met hun doffer met het ringnummer
17-4288377 van 4.518 deelnemende duiven. De duif werd op deze
zware vlucht geklokt om 15.38 uur op een afstand van 557 km en een
snelheid van 1141 mpm. Deze duif was ook 2e in de afdeling 11 van
4317 duiven. Het was een goede dag voor de Gebroeders, want zij
klokten ook de 5e en 9e teletekstduif in Zone 3 en dit waren tevens de
7e en de 11e in de afdeling 11 Friesland 96. Van de 18 gezette doffers
vlogen er 11 prijs in de afdeling 11. Het spel wat zij spelen is weduwschap met alleen de doffers en zijn gespecialiseerd
op de Eendaagse Fond. Wel liggen er plannen om in de toekomst ook met de duivinnen te gaan spelen op weduwschap.
We mogen zeggen een geweldig resultaat, waar felicitaties absoluut op zijn plaats zijn. De duiven komen voor 90 procent
voort uit de hokken van Anton Ruitenberg uit Zwolle met het soort van Gaby van den Abeele. Voor de Noordelijke Unie
zijn de Gebr. Ras geen onbekenden, want in 2010 en 2013 waren zij 1e totaal kampioen van de Noordelijke Unie. Er
mocht vooral niet vergeten worden, dat zij naast het spel in de vereniging, het spel in de Noordelijke Unie het mooiste
vonden en de partners de prijsuitreiking geweldig gezellig. Verder hoopten zij dat we hun snel weer een bezoekje zouden
moeten brengen.
Kees Poel

Comb. Tj. & A. Bosma, Buitenpost

1e Auxerre Noordelijke Unie Zone 4
De vader-zoon combinatie Tj. & A. Bosma te Buitenpost zijn bezig met een super seizoen. Na teletekst op Sens, zetten ze
nog even een stapje bij. De eerste plaats in de NU, zone 4! En dat niet alleen, ook werden ze eerste van de gehele lossing.
De 71-jarige Tjipke heeft al 45 jaar duiven en weet wel ‘van de hoed en de rand. Zijn fanatieke zoon, Auke, maakt het
team compleet. De rolverdeling is als volgt; Pa verzorgt de vliegers, en zoon doet de administratie, gaat 1 keer per twee
maand naar Mariën en heeft het kweekhok op zijn adres. Auke heeft het erg druk, maar vliegt ook samen met zijn vrouw
op eigen adres.
Tjipke is een echte programma vlieger van vitesse tot en met dagfond. Hij vangt het seizoen aan met een 30 koppels
duiven, beide geslachten worden gespeeld. De duiven gaan vanaf
begin af aan, alle vluchten mee. Er is een bepaalde categorie snelle
rakkers, die niet op de dagfond gespeeld worden, maar puur op de
vitesse en midfond. Tjipke speelt in principe zijn dagfond duivinnen
door op de midfond, de week erop. Hij vermeldt hierbij, dat hij wel
zeer goed kijkt welke duiven dat prima aankunnen.
De duifjes worden klassiek opgevoerd, in het begin van de week licht
voer, dan het opvoeren met zwaarder voer. Op het laatst komt er een
vetrijke mengeling aan te pas, dit alles van het merk Paloma. Als
toetje soms wat Tovo. Verder wordt er gebruik gemaakt van zowel de
conditie poeder als de mineralen van Mariën,
Deze begeleiding krijgt dus ook de winnares van Auxerre. Een 2jarige duivin die op weduwschap is gespeeld. Niet de eerste de beste,
ze heeft in haar jonge carrière onder andere, al eens een 12e in de afdeling gespeeld, een 2e tegen 2600 duiven en een 25e
tegen 1700 duiven. Deze kleine, goed gesloten duivin ging als 2e getekende de mand in. Tjipke benoemt dat ze er zeer
mooi op stond en ze heeft het bewezen. Toen de eerste in Urk viel, werd er gauw uitgerekend hoe laat er geklokt moest
worden op een overvlucht van 70 kilometer. En het gebeurde, uit de goeie hoek kwam de duivin aansnellen. Goed voor de
eerste plaats.
Fabian Wendel
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