Jan Nijboer, Geesteren

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 3 en totaal van 11.850 d.

In 2021 had Jan het duivenseizoen op een geweldige manier afgesloten in Daarlerveen en vele duivenliefhebbers kennen
hem daar dan ook nog heel goed van. Jan komt uit een echte duivenfamilie, want ook zijn vader, broer en Ome Daan zijn
besmet met het duivenvirus. Vanaf 2004 op eigen naam gaan vliegen en zich altijd gespecialiseerd op de Eendaagse Fond
met veel aansprekende prestaties. In 2021 is hij zich met zijn bedrijf, Jan Nijboer Woning Stoffeerderij, en gezin gaan
vestigen in Geesteren.
Een schitterende vrije
locatie waar alles nieuw
werd gebouwd dus ook
de duivenhokken.
Wie Jan kent die weet
dat alles er perfect uit
moet zien en dus ook het
onderkomen van zijn
duiven. In 2021 is op de
nieuwe locatie direct
begonnen met jonge
duiven en wordt er nu in
2022 dus alleen gespeeld
met jaarlingen.
Dat we met een echte
topliefhebber te maken
hebben die snel terug is aan de top van de Eendaagse Fond is op 9 juli gebleken, want zijn jaarling doffer NL 211611065, die inmiddels de naam heeft van “De Dean”, was de snelste van de hele Noordelijke Unie op deze pittige vlucht
vanuit Vierzon van 11.850 duiven. Tevens 1e van de Sectoren 3 en 4 van de NPO van 15.527 duiven en natuurlijk 1e in de
afdeling 9. De winnende doffer arriveerde na 663 km en een snelheid van 1222 mpm. om 16.32.56 uur.
De winnaar komt uit goede ouders: moeder “Sister Tijn” via H. Doldersum & Zn. X vader “Son Jan” via Pieter Veenstra.
In de hokken vinden nog steeds aanpassingen plaats en zodoende werd de winnende doffer ingekorfd vanaf zijn gevonden
plekje in het hok, een trapje. Jan geniet hiervan met een brede lach. In 2022 is er begonnen met 20 duivinnen op
weduwschap gekoppeld aan kwekers, vastzitters. Verder met 30 doffers op weduwschap, waarvan de duivinnen niet
vliegen. Het gegeven voer bestaat uit “Beijers Verkerk” gemend met “All in One” van Koopman. De controle van de
dierenarts is plm. 1x in de 6 weken en verder doet Jan alles zelf volgens het systeem van Tonny van Oranje, het medisch
systeem van Hoekstra.
Mede door de drukke werkzaamheden binnen zijn bedrijf krijgt hij bij de verzorging van de duiven nog steeds de
onmisbare hulp van zijn hele familie en van een jonge geïnteresseerde, enthousiaste jonge medewerker Brian.
De aanwezige bloedlijnen zijn niet de minste en opgebouwd uit duiven van: Pieter Veenstra “Mister Blue en “Dolce
Vita”, J. Wessels en Zn., Westerhaar, de “Jan Vinkie” van oorsprong Koopman, R.C. Bakker (Koopman), J. Hooymans
uit de “Harry”, Team GPS (Lex de Jong) en Arie Bustran (Pipa). Tijdens ons gesprek zijn we erachter gekomen, dat Jan
een familieman is en een echt mensen mens. Jan bedankt voor de spontane ontvangst (met een broodje) en hopen snel nog
een keer bij je terug te komen. Maar daar twijfelen we eigenlijk niet aan.
Kees Poel
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 07-08-2022.

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

1e Vierzon Noordelijke Unie Zone 2 van 3.132 d.

Lotte Eijerkamp, Brummen

Team Eijerkamp introduceren is natuurlijk een open deur intrappen, dus dat doen we dan ook niet. Daar waar op de eerste
dagfondvlucht van 2022 de 1e NPO in Afdeling 8/GOU werd gewonnen door Hans & Evert-Jan Eijerkamp met hokverzorger Kees van de Beek, is het nu hokverzorger Oliver Sabol, die
met een weduwnaar namens Lotte Eijerkamp zegeviert in Zone 2 van
de Noordelijke Unie. De winnaar NL20-1248725, die met de naam
’Titan’ door het leven gaat, is een speciale doffer in het dagfondhok.
Hij presteerde als jonge duif (onverduisterd) weinig. Als jaarling lukte
het hem niet om een broedhok bemachtigen en had Oliver een extra
broedbak aan de zijkant opgehangen. Daarop behaalde hij een 100%
score op 5 inkorvingen op de dagfond, waaronder een 9e NPO Salbris
tegen 4.671 duiven. Dit jaar won hij eerder een 17e NPO tegen 3.116
duiven op La Ferte St. Aubin. Ook staan er nog een 67e NPO
Chateaudun tegen 2.697 duiven en 71e NPO Vierzon tegen 3.933
duiven op zijn palmares. Zijn beste prijzen zijn allemaal behaald op de
dagfondvluchten en op klassiek weduwschap. Vader van ‘Titan’ is een
zoon van ‘Olympic Hans’ gekoppeld aan ‘Pretty Lady’, een duivin uit
een top Heremans-Ceusters koppel. Moeder van ‘Titan’ is een
‘Haribo’, een rechtstreekse G. & S. Verkerkduivin uit ‘Olympic
Sofie’. Overigens behaalde Lotte Eijerkamp op Vierzon de titel
‘Grootmeester’ in Afd. 8 met 22 prijzen van 24 ingekorfde duiven.
Eijerkamp kwaliteit én het systeem van Oliver waar hij al vijf jaar aan
bouwt en sleutelt, een ijzersterke combinatie waarover het laatste nog
niet geschreven zal zijn!
Gert Krab

E. Mooiweer, Emmen

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 4 van 2.409 d.

Evert Mooiweer is een 78-jarige liefhebber, die al 65 jaar duiven heeft en naar verhouding een kleine liefhebber is. Maar
op de zeker niet gemakkelijk vlucht vanuit Vierzon was het de doffer met het ringnummer NL 20-4752560 van Evert die
met de eer ging strijken en de winnaar werd in de Zone 4 van de Noordelijke Unie.
De doffer was op de thuisbasis om 17.34.58 uur na een vlucht van 707 km met een
snelheid van 1170 mpm. De duiven waren in Vierzon gelost om 07.30 uur. Dit geeft toch
wel aan dat de vlucht zwaar te noemen was. Dus we mogen best spreken van een
uitstekende prestatie van deze winnaar. Evert had 9 duiven mee en 5 prijs. De winnaar
komt van zowel moederskant als vaderskant uit het soort van Jan Aarden. Je moet
bedenken dat al zijn vliegduiven meegaan op alle vluchten en alleen als er een dubbele
vlucht is, zoals op de zaterdag van Vierzon moet er een splitsing gemaakt worden om op
beide vluchten mee te kunnen spelen. Er is dit seizoen gestart met 23 vliegduiven waarvan
10 doffers en 13 duivinnen. “Ik had niet meer goede doffers” zei Evert, want alleen
prijsvliegers mogen blijven. Het was even puzzelen op welke manier het spelletje gespeeld
wordt. Maar via uitleg kwamen we er toch achter. Evert heeft 1 hok met weduwe
duivinnen, 1 hok voor de weduwnaars en 1 hok voor weduwe duivinnen waar de doffers
nooit van meegaan met de vluchten. Het mooie is dat Evert voor onze afspraak niet wist
dat hij de duiven ook voor de Noordelijke Unie gezet had en dus 1e op Teletekst stond. De
duiven komen nooit bij een dierenarts, alleen voor het vereiste prikje voor paramyxo. Op
maandag krijgen de duiven biergist met lookolie over het voer en op donderdag vitamines.
Soms schitterende resultaten behaald, waarbij zelfs een Olympiade ervaring in 2013 in
Slowakije. Familie Mooiweer nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de gastvrijheid.
Kees Poel

Willi Linsen, Kleve Kellen

1e Vierzon Noordelijke Unie Zone 1 en totaal van 3.495 d.

De eendaagse fondvlucht E27 Vierzon van zaterdag 9 juli jl. werd een hele pittige vlucht, niet in de laatste plaats door het
warme zomerweer en wind op de kop. Het concours zou zo'n ander halfuur open staan. De overwinning gaat in Zone 1
naar de 78-jarige Willi Linsen uit het Duitse Kleve Kellen, wat een paar kilometer over de Nederlands Duitse grens ligt.
Willi speelt al een aantal jaren mee in
Nederland en is sinds een paar jaar lid
van P.V. C.L.V. In 's Heerenberg.
Zijn favoriete speldiscipline is dagfond.
Daar komen naar zijn mening oriëntatie
en karakter van de duif het beste tot
hun recht. Aangezien er in het Duitse
grensgebied geen spelmogelijkheden
zijn, speelt Willi in Nederland met
duiven. Hij maakte als kind kennis met
de duivensport bij zijn oom, waar hij
een aantal jaren de duiven verzorgde.
Zijn stam duiven is vooral gebaseerd
op duiven van Gaby Vandenabeele (B)
(daar haalde hij vanaf 1980 regelmatig
duiven) – Gerard Koopman – Falco
Ebben – Gerard van den Berg en
Fernand en Koen Marien (B). Zijn
vliegploeg bedraagt in het begin ca. 90
duiven, maar dat worden er gedurende
het seizoen snel wat minder. Een deel
wordt volgens klassiek weduwschap
gespeeld en de overige duiven volgens
totaalweduwschap. Willi is tot op heden niet zo tevreden over het lopende seizoen. De echte vorm wil maar niet komen.
Een zeer slecht resultaat op een vitesse-vlucht bracht hem er zelfs toe de daaropvolgende dagfondvlucht niet te spelen!
Op Vierzon had Willi 54 duiven in de strijd, die 24 prijzen zouden behalen. Zoals gebruikelijk waren er zaterdag veel
letters bij de hokken van Willi. Eén van hen merkte op dat er nog geen meldingen waren en zei: 'als je nu klokt heb je een
hele vroege Willi'. En meteen zat er plotseling een duif op de klep, niemand had hem zien aankomen. Het was de NL191428785, de tweede getekende. Deze duif was vorig jaar 3e Asduif Eendaagse Fond in Afdeling 9. De vader van deze
geweldenaar is een Vandenabeele duif. De moeder is een rechtstreekse van Luc de Laere uit Anzegem (B). De doffers
trainen 's morgens een uur en de jongen en duivinnen 's middags. Er worden drie soorten voer gebruikt en er wordt
opgevoerd naar de inkorving toe. Dokter Marien controleert de duiven regelmatig en er wordt hoegenaamd nooit iets
gevonden. Hij gebruikt wel de bekende mineralen en conditiepoeder van de Belgische dokter. Dit seizoen werd er één
keer behandeld tegen het geel. Willi ziet de toekomst van de duivensport met zorg tegemoet. Het perspectief van de kleine
hobbyist moet naar zijn mening snel verbeteren! Van harte proficiat Willi met deze knappe zege.
Gerrit van Eikenhorst

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- KP Adviesburo, Dronten
- 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 07-08-2022.

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

