Wolff/Veld/Erlinde, Oldebroek

1e Nevers Noordelijke Unie Zone 2 en 1e totaal van 6.688 d.

Na een voortreffelijk dagfondseizoen van de NL19-1771244 in 2021, liet een passend vervolg in 2022 even op zich
wachten. Maar toen de ‘power lady’ eindelijk alles uit de kast haalde, deed ze dat ook met een knal. Resultaat; 1 e Zone 2
Noordelijke Unie Nevers (641 km), tevens 1e sector 3 en snelste Nevers duif van de dag van 6.688 duiven.

Een nieuw hoogtepunt voor Roland Wolff (inderdaad, uit dat bekende duivengeslacht) en partner Erlinde Wagtelenberg,
die sinds 2017 met Raymondo van ’t Veld een duiventrio vormen. Waarbij de laatste zich vooral door hand- en
spandiensten als africhtingen en dierenartsbezoekjes nuttig maakt. Roland (avonddienst) en Erlinde (ochtenddienst)
nemen de dagelijkse verzorging voor hun rekening. De jonge duiven mogen zich verheugen op complete vrouwelijke
begeleiding. “En daardoor zijn de prestaties in deze discipline met sprongen omhoog gegaan.” aldus beide mannen.
Op de vlieghokken vertoeven zo’n 40 doffers en 20 duivinnen die met name worden klaargestoomd voor de dagfond, wat
sinds de start van de combinatie o.a. al de 1e NPO Bourges in 2017 en 2e NPO Chateaudun in 2018 opleverde, naast een
hele rits verdere ereplaatsen.
De 244, inmiddels omgedoopt tot ‘Roxy’, verruilde direct na de overwinning haar plekje in de vliegploeg voor een
prominente positie op de kweek. Met name omdat de vader - 100% Dries Wolf en zelf 1e prijswinnaar met o.a. 10e NPO
Pithiviers – van een bloedlijn komt die zeer sterk vererft. Moeder is rechtstreeks Van Erven-Van Weeghel, zelf 1e prijs
winnaar en zus van de topper ‘De 484’. Ondanks dat Roland ruim 40 jaar duiven heeft, leert hij nog regelmatig bij. “Naast
goede duiven kreeg ik ook bruikbare tips van Alfred Strijker. Die onze prestaties soms nog net een extra zetje omhoog
gaf; zulke duivencontacten zijn onbetaalbaar … net zoals de herinneringen die wij aan deze fantastische dag beleven!”
Albert Roording
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 22-07-2022.

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

Luis Nobre Canha, Bussum

1e Nevers

Noordelijke Unie Zone 1 van 3.498 d.

De winnende duif van Nevers in Zone 1 vinden we in Bussum en wel bij de
48-jarige Luis Nobre Canha. Hij klokt zijn krasduivin de NL 19-1521244 om
13.05.02 uur met een snelheid van bijna 1.613 mpm. Daarmee pakt ze met
brio de eerste in de zone. Zelden trof ik zo'n enthousiaste winnaar als Luis.
Hij is Portugees van geboorte, maar woont al vanaf 9-jarige leeftijd in
Nederland. Hij werd geboren in een dorp in Midden Portugal, zo'n 60
kilometer ten oosten van Lissabon niet ver van de rivier de Taag. In de
beginjaren ‘90 van de vorige eeuw maakte hij op de 'Bouwplaats' in
Amsterdam West kennis met de duivensport. Naast duiven waren daar ook
paarden en werd er naar hartenlust met hamer en zaag gewerkt. Manuel, de
vader van Luis had ook duiven. Door ziekte was hij gedwongen zijn duiven
te verkopen. Met name op de eendaagse fond presteerden zijn duiven goed.
Het waren duiven die hun oorsprong vonden in de oude kolonies van
Portugal in Afrika. Luis kreeg drie koppels van deze duiven, toen hij in 2017
in Bussum startte met de duivensport. Verder kwamen er duiven van vooral Emme van de Laan en verder Gebr. Fanger
en Hennie La Grouw. De winnende duif 'de 244' heeft als vader een duif van Manuel Canha. De moeder komt van Emme
van de Laan, vnl. Klak met een vleugje La Grouw. Luis is lid van P.V. 'De Zwaluw' in Laren, een sterke club met mannen
als Calis en Rigter. Hij gaf in 2018 al zijn visitekaartje af met o.a. een 1e Duffel in Regio Hilversum. Hij heeft een hok
van 6 meter, verdeeld in 3 afdelingen voor resp. weduwnaars, jonge duiven en kwekers. De weduwduivinnen zitten in een
apart rennetje. Er wordt totaalweduwschap gespeeld, waarbij de dagfond het favoriete spelonderdeel is. Luis geeft aan
duidelijk in een leerproces te zitten. Hij probeert uit te vinden, wat zijn beste duiven zijn en welke verzorgingsmethode
daar het beste bij past. De voeding komt van Paloma, waarvan hij een zware en een lichte vette mengeling gebruikt. In
principe gaat het gedurende de week van licht naar zwaar. Er wordt volle bak gevoerd. Wat over is gaat naar de jonge
duiven. Eens per maand worden de duiven gecontroleerd door dierenarts Van der Sluis. 'De 244' vloog vorig jaar al een
8e Bourges in de club, maar ook op de kortere afstanden kan ze goed uit de voeten. Ze gaat dit jaar nog één keer mee op
Vierzon. Daarna gaat Luis op vakantie. Vader Manuel is ook trots en blij met deze prestatie van een nazaat van zijn oude
stam duiven. Luis, nogmaals van harte proficiat en heel veel succes gewenst in de toekomst.
Gerrit van Eikenhorst

Jan & Daan Mooijweer, Vollenhove

1e Saulieu

Noordelijke Unie Zone 3 van 2.785 d.

Voor deze winnaars moeten we naar de kop van Overijssel. Daar in
Vollenhove staan achter in een ruime tuin achter de woning hun
duivenhokken. Heel mooi landelijk gelegen.
Vader Jan en zoon Daan waren super trots en genoten van de prestatie van
hun duivin 20-1100479 die de 1e prijs voor haar opeiste in Zone 3. De
duiven waren om 07.00 uur gelost en de winnares arriveerde om 13.27 uur
na 613 km met een snelheid van 1584 mpm. Veel tijd om na te denken
kregen ze niet want om 13.31 arriveerde de 2e duivin die 3e werd in Zone 3
en dus ook teletekst. Een geweldig resultaat dus en daar mogen ze terecht
trots op zijn. Vader en zoon zijn toch bezig aan een goed seizoen want zij
waren ook al Grootmeester op de Midfondvlucht Chimay. Op Saulieu
winnen zij 14 prijzen (19 mee). Ze spelen alleen met 22 duivinnen op
weduwschap en zowel op Vitesse, Midfond als Eendaagse Fond. Achter de winnende duivin zit nog een verhaal, want die
is vorig jaar na een vlucht 6 weken weggebleven. De week na thuiskomst weer ingekorfd en 30 e NPO. Verder hebben ze 8
kweekkoppels en wordt er met 50 jonge duiven gespeeld. Er wordt volle bak gevoerd en de training van de duivinnen
begint iedere morgen om half zes. De 2 duiven komen uit een samenkweek van Henk Marsman uit Zwartsluis en Henk
Eenkhoorn uit Genemuiden, ook wel bekend als het kweekhok “H en H”. De moeder is een kleinzoon van “Beauty
Harry”. Verder komen de duiven van Gerrit Bos uit Vollenhove en Jelger Klinkenberg uit Noord-Beemster.
Daan noemde de selectie echt streng. Daan zegt niet te kunnen zonder de helpende hand van zijn vader en de twee hebben
dan ook een goede taakverdeling. We krijgen de indruk dat we nog wel een keer terug moeten naar deze sympathieke
winnaars waar we zeer hartelijk werden ontvangen. Jan en Daan bedankt.
Kees Poel

P. Veenstra & Zonen,Drachtstercompagnie 1e Saulieu Noordelijke Unie Zone 4 en totaal 5666 d.
Vanwege het weer werd besloten om Orleans in te ruilen voor het oostelijker gelegen Saulieu. Dat betekende voor de
Noordelijke Unie voor Zone 3 2.785 duiven en 4 2.881 duiven. De winnaars van Zone 4 (en ook van Zone 3 erbij) zijn
woonachtig in Drachtercompagnie. En dan gaat bij veel mensen het belletje al rinkelen! Uiteraard heb ik het dan over
Pieter Veenstra en sinds 2019 is daar '& Zonen.' bij aangeplakt'. Pieter Veenstra kennen we allemaal wel, met duiven
zoals 'Dolce Vita' en 'Chanel'.
Vandaar dat ik u ook even kennis
wil laten maken met de zonen!
Gerrit is 19 en Aant-Arjen is 18
jaar. Beide jonge mannen die ieder
op eigen manier fanatiek zijn in de
duivensport. Gerrit is gefocust op
de kweek. Het begon allemaal na de
totale verkoop van Pieter in 2018.
De fameuze 'Return Flojo' werd
aangeschaft. Één van de allerbeste
duiven ooit op de 'SAMDPR'. Aan
Gerrit de taak om rond deze
bijzondere duif, wat al een halve
Veenstra duif is, een nieuwe stam
op te bouwen. De visie was om alle
kinderen van ‘Return Flojo’ aan te
houden en deze kinderen alleen te
koppelen op hele speciale duiven. Op sportief en commercieel vlak. Het zal u dan ook niet verbazen dat de winnares een
kleindochter is van ‘Return Flojo’. De winnares haar vader is 'Gucci' en komt uit zoon 'Dolce Vita' x 'Chanel No. 5'. De
moeder komt uit 'Return Flojo' keer de beroemde 'Thomas 6'. Ook een fameuze topper op de Algarve OLR. De ouders
van de winnares zijn ook al ouders van onder andere een 2e NPO Chalons en een 2e NPO Issoudun. Kortom een
topkoppeltje!
De andere zoon binnen het team is Aant-Arjen. Hij speelt al sinds 2011 als 7-jarige jongen met duiven en is meer van de
verzorging. Wat houdt dat dan in? Tot de dagfond twee keer daags anderhalf uur trainen. Daarna 1x daags. 'Zodat ze meer
energie houden en beter op de langere vluchten presteren'. De winnares is nog geen enkele keer ingehouden en vloog op
de vorige Sens ook een 15e in de afdeling!
Qua voeren wordt er gebruik gemaakt van VanRobaeys. Op de kortere vluchten een minder zware mengeling, dan op de
langere vluchten. Bij thuiskomst en de dag erop een lichtere mengeling, daarna zwaarder. Er gaan voor het herstel
eiwitten over het voer en aminozuren in het water. Twee keer daags wordt al het voer ververst, maar er ligt altijd voer in
de bakken wat de hele dag blijft staan! 's Avonds nog wat snoep, hennep en gemalen pinda, schapenvet en kaas.
Qua medische begeleiding hanteren de mannen een vast schema en gaan ze naar Wolff. 'Bij de duivinnen werd een beetje
geel geconstateerd. Dus na de laatste midfondvlucht kregen ze een geelpil en dat resulteerde in een 1e prijs voor deze
duivin!'. We gaan ongetwijfeld nog meer horen van de ‘Return Flojo’ dynastie. Mannen, gefeliciteerd en succes!
Fabian Wendel

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- Jan Hooymans, Kerkdriel
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- J. Poelstra & zonen, Utrecht
- Prins Willem Alexander Hospitaalschip
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 22-07-2022.

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

