Hans Hak, Maurik

1e Bourges Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Een ‘supertje’, zo mag de NL16-1342102 ‘Yolanthe’ van Hans Hak uit Maurik gerust genoemd worden. Ze schrijft niet
alleen Bourges van 8 juli in de NU op haar naam
(tegen maar liefst 14.226 duiven), maar op de
eerste dagfondvlucht vanuit Gien dit jaar won ze
ook al de 1e NPO in Afdeling 8, toen tegen 9.395
duiven.
Als jong was het ook al een knappe duivin. Ze won
toen onder meer 7e St. Quentin 2.346 duiven, 11e
Nanteuil 1.967 duiven en 33e Asse Zellik 6.712
duiven. Zoals de meeste duiven van het hok van
Hans Hak stamt ze voor het grootste deel af van
duiven van combinatie Braad-de Joode. Met Kees
de Joode is Hans goed bevriend. Via diens zoon
Leon, die net als Hans op de bouw werkt, kwamen
ze met elkaar in contact. Toen Hans elf jaar
geleden in de gaten kreeg dat Leon de zoon van
Kees de Joode was vroeg hij gekscherend of zijn
vader hem geen duivin kon geven. De volgende
dag kwam Leon op de bouw aan met een doosje
met daarin de NL05-0534677. Het werd de stamduivin van Hans en nakomelingen van deze topper vlogen 18 prijzen in
de eerste 10 NPO! In 2006 kreeg Hak nog eens 16 late jongen van de combinatie uit Woudrichem. Met deze duiven heeft
hij heel zijn hok opgebouwd!
Hans legt zich toe op de eendaagse fond. Hij heeft vijftien koppels vliegers en veertien kweekkoppels. Voor eigen gebruik
worden zestig jongen gekweekt. De verzorging moet buiten werktijd gebeuren. ’s Ochtends om 5.30 uur worden de
duivinnen gevoerd, dan de doffers en vervolgens worden de duivinnen de hele dag opgesloten. ’s Middags worden door
Hans’ vrouw de jongen losgelaten en als hij om 16.00 uur thuiskomt dan worden deze binnengeroepen. Vervolgens
trainen de weduwnaars van 16.45 tot 18.00 uur en de duivinnen worden, nadat ze wat snoepzaad hebben gehad, om 18.30
uur losgelaten. Ook zij trainen ruim een uur.
Hans heeft twee zakken voer in huis; Galaxy Light en Premium Weduwschap van
Beijers en voert zwaarder naarmate de inkorving dichterbij komt.
Voor de dagfond krijgen de duiven wat extra pinda’s, hennep en energy mix. Tussen
twee dagfondvluchten in wordt niet deelgenomen aan een wedvlucht, Hans rijdt dan
zelf naar België. Medisch wordt het systeem van Kees de Joode gevolgd: bij
thuiskomst van een dagfondvlucht een geelpil en in de week van inkorven op
maandag en dinsdag iets tegen ornithose in het water. “Je moet zeker als je werkt je
systeem eenvoudig houden”, zegt Hans hierover.
Yolanthe zal niet meer worden ingekorfd en is inmiddels verhuist naar Jan Hooymans
waar ze ongetwijfeld zal worden opgenomen in de ‘Harry dynastie’.
Falco Ebben

De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Zelf met hem contact opnemen.
Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 21-08-2017

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

1e Bourges Noordelijke Unie Zone 2

Gerard van den Berg, IJsselmuiden

Voor Gerard van den Berg uit IJsselmuiden kwam de zege op Bourges als een volslagen verrassing. Zijn verwachtingen
waren niet bijster hoog. Hij had naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet meegedaan als er diezelfde avond niet voor de
midfond was ingemand. Gerard loopt er namelijk heel sterk aan te denken om met de dagfond te stoppen en zich alleen op
het kortere werk te gaan richten.
Hij vindt het maar niks op meerdere vluchten spelen
met duiven uit hetzelfde hok.
Na eerder op de middag al de 1e in de Kring op Laon
te hebben gespeeld, zat Gerard die middag te denken
aan het behoorlijk aantal jonge duiven dat nog weg
was van Tilburg. Tot even na kwart voor vier er
opeens drie duiven op het hok vielen.
Twee ervan waren vreemden, waaronder een Friese
duif die naar later bleek gespeeld was op NPO Gien.
Tot zijn verbazing was de derde duif er één van hem
van Bourges, namelijk de NL 14-1493305, een
blauwe duivin, die op 15.48.58 uur werd geklokt, wat
op een afstand van ruim 659 km. een snelheid van
1.246 mpm. betekent. Het is een laat jong van 2014,
dat in 2015 werd opgeleerd.
Vorig jaar liet ze zich al zien op de natour met 5:5,
waaronder 3 kopprijzen waarmee ze 3e Asduif van
Kring 2 werd. Dit jaar, gespeeld op
totaalweduwschap, waren haar prestaties maar heel
gewoontjes.
(Op de foto: Gerard en Hennie van den Berg met de kleinkinderen Sanne en Lisa.)

Ze is echter wel van het goede soort. Haar vader is een zoon van de gekende ‘083’ van Jan Ouwerkerk. De moeder is ‘Zus
Luci Liu’ van Kees Bosua uit de lijn van ‘Porky’ – ‘Miss Marbella’ – ‘Kleine Figo’ en ‘Witkopje’. Gerard had er niet bij
stil gestaan, maar in drie opeenvolgende jaren een NPO zege boeken is lang niet voor iedereen weggelegd.
En dan nu ook de eerste in de NU van zone 2 van 6.639 duiven is helemaal de kers op de taart! Op de dagfond voert
Gerard de eerste week Versele Laga Champion Plus met Koopman All in One erbij. De week van inkorven is het 100%
Beyers Koopman All-in One. ‘Hoe minder de verwachtingen, hoe groter de verrassing’ is het statement van Gerard na
deze vlucht!
Gerrit van Eikenhorst

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende
sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- Comb. Verbree, Putten
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
- Ruud Bakker, Veenendaal
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.

Gebr. Leideman, Hardenberg

1e Gien

Noordelijke Unie Zone 3 en totaal

Voor de glorieuze winnaars van Gien Zone 3 hadden we de eer bij de
bekende gebroeders André (48) en Bert (50) Leideman langs te
mogen. Deze toppers uit Hardenberg zijn wellicht één van de
grondleggers van het dubbelweduwschap spel. Al sinds 1986 wordt dit
systeem met veel succes toegepast.
André en Bert hebben de beschikking over ca. 48 vliegkoppels en 26
kweekkoppels, voor eigen gebruik worden ca. 120 jongen gekweekt
en gespeeld.
Dit jaar beleven ze werkelijk een topjaar, reeds 8 overwinningen in
groot verband en dan nu de 1e NU Zone 3 tegen 4.911 d., de winnares
was overigens niet aan haar proefstuk toe, eerder won ze reeds een 1e
Asse Zellik van ruim 11.000 d.! Vader van de 15-091 is ‘Torsten’ en
rechtsreeks afkomst van W. Roeper uit zijn bekende Olympiade
duiven, moeder is rechtsreeks afkomstig van W. Stellerman, welke
nog het bloed van o.a. de fameuze Kleine Dirk van Koopman door de
aderen heeft vloeien.
Trainen gebeurt hier 1x per dag voor ruim een uur en qua voeding is
gekozen voor de Gaby mengeling + All-in one mengeling, beide van
Beijers. Naar gelang de zwaarte van de vluchten wordt er meer/minder
All-in one aan de Gaby mengeling toegevoegd…

André en Bert, nogmaals proficiat met deze fantastische overwinning en ik vermoed dat er in de toekomst nog veel mooie
momenten gaan volgen!
Mark van de Berg

Pieter Veenstra, Drachtstercompagnië

1e Gien

Noordelijke Unie Zone 4

De winnaar van Gien Zone 4 is de blauwband doffer NL16-4280016 van de nationaal
bekende topspeler Pieter Veenstra uit het Friese Drachtstercompagnië.
Pieter speelde niet alleen de 1e prijs in de zone maar ook een 3e en zette daarmee een
geweldige prestatie neer op deze eerste dagfondvlucht vanuit Gien van de
Noordelijke Unie. Deze doffer is een geweldenaar in de hand en is aan vaderszijde
ingeteeld naar de wereldberoemde Mr. Blue van Pieter. De moeder is een Belgische
duivin aangeschaft bij Jos Joosen en komt uit het allerbeste wat er bij Joosen onder
de pannen zit. Een weloverwogen koppeling welke al zeer belofte vol lijkt.
Over Pieter is al zeer veel geschreven, over zijn superieure hok, zijn
voedingsmethode met het Versele Laga voer en het trainingsregiem op de hokken in
het mooie Friesland.
Winnen van grote concoursen dat is wat hier moet gebeuren in Drachterscompagnië,
dat hiervoor alleen het beste van het beste nodig is, bewijst Pieter steeds weer.
Altijd op zoek naar betere duiven en een vaste vraag van Pieter is dan ook: Weet je
nog een topper te zitten?
Pieter is zeer kritisch op zijn duiven en verwacht dit ook van anderen, denken als een
boer en dan inspelen op de omstandigheden is een uitspraak van hem die zeker
positief bedoeld is. Zet de juiste mensen op de juiste plaatsen en het kan in de
duivensport nog jaren goed gaan, aldus Pieter. Ten huize Veenstra staat de
duivensport maar ook de paardensport centraal. Alles is een familie gebeuren en de
liefde voor de dieren straalt dat ook uit zowel bij ouders als ook bij de kinderen.
Vaak is er al geschreven over van deze liefhebber horen we vast nog meer maar voor de familie Veenstra is dat absoluut
van toepassing. Pieter veel succes op de komende NU-vluchten.
Richard van der Horst

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

