Tj. & J.Elzinga, Harkema

1e Sens

Noordelijke Unie Zone 4 en 1e totaal Sens van 12.846 d.

Op 18 juli 2020 werd de dagfondvlucht Sens vervlogen met een deelname van 6.616 duiven, ingekorfd door 569
deelnemers, vanuit Zone 4 van de Noordelijke Unie. De duiven hadden het in de weken ervoor niet makkelijk gehad met
een uitgestelde vlucht tot maandag en een daaropvolgende midfondvlucht met wederom twee nachten mand. Nu stond
Sens op het programma en kon het hele konvooi gewoon om 07.00 uur de lucht in op weg naar huis.

De winnaars zijn zeker geen onbekenden, namelijk Tjeerd (64) en Jouke (34) Elzinga uit het Friese Harkema. Ze hadden
in 2018 nog hun gehele kolonie vliegduiven verkocht en zijn in 2019 weer gestart met jonge duiven. Er kan nu alweer een
overwinning bijgeschreven worden met een jaarling. De duiven worden hier wekelijks gespeeld en deze doffer was dan
ook de week ervoor nog op een midfondvlucht geweest na de week daarvoor dus op maandag terug gekomen te zijn van
een dagfondvlucht. Tjeerd en Jouke hadden de duiven nog niet verwacht en schrokken zich dan ook een hoedje toen de
“703” om 13.40 uur zijn rondjes al boven het hok maakte. “Hij heeft nog wel twee minuten rondjes gedraaid” aldus
Jouke. De duif was waarschijnlijk nog niet moe, maar wel gemotiveerd genoeg om als snelste naar huis te komen en dit
belooft wat voor de toekomst als je met enkel jaarlingen weer begint aan een seizoen en al op de tweede dagfondvlucht je
overwinning pakt.
De duiven zitten hier op totaal weduwschap, maar mocht er een excellente duif tussen zitten, dan wordt de partner nog
wel eens thuis gelaten. Medisch gezien kreeg ik het verhaal te horen wat ik al zo vaak hoorde bij de overwinaars.
Alleen iets doen als de dierenarts zegt iets te doen en ontsmetten doen ze al jaren niet meer.
Er wordt opgevoerd gedurende de week, beginnen met Lady-mix en sportmengeling van Robeays vervolgens in de loop
van de week door met Gino Golden Racing en Dynamik.
In de eerste week van januari worden de duiven gekoppeld en ze mogen een ronde jongen groot brengen. Er wordt
verduisterd tot een week voor de eerste vlucht en daar zullen ze het mee moeten doen. Een simpele doeltreffende manier
van duiven houden waar we ook na de wederopbouw in 2019 nog veel van gaan horen. Wees gewaarschuwd!!
Tjeerd en Jouke, van harte gefeliciteerd of zoals wij in Friesland zeggen: Lokwinske!!
Klaas Buwalda

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 10-08-2020.

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

Rien & Diny van Oss, Velddriel

1e Bourges Noordelijke Unie Zone 1 van 8.019 d.

De grote winnaar van de 1e dagfondvlucht
van de Noordelijke Unie in Zone 1 vanaf
Bourges is de jaarling doffer van Rien en
Diny van Oss uit Velddriel, de NL 191024826 van 8.019 duiven. De familie
van Oss presenteert zich eigenlijk liever
als 'Team van Oss'. Dit dekt naar hun
mening de lading beter. Het team bestaat
uit de bijna 70-jarige Rien van Oss, zijn
zoon Irving en verzorger Erik van de
Laak. Rien heeft samen met Erik al een
lange historie in de postduivensport.
Geweldige resultaten haalden ze in vroegere jaren met hun in die tijd superieure ‘Klak’ duiven. Elf jaar geleden verhuisde
men met de duiven naar de huidige locatie in Velddriel en kwam de focus meer en meer te liggen op de dagfond.
Daarvoor werden nieuwe duiven aangeschaft. Het beste van het beste kwam van tophokken als Pros Roosen (B), Dick
van Oort, Mevr. Snellen en Zn, Jan Hooymans, Jos Goessen en Gaby Vandenabeele. De hoofdlijn in de huidige
vliegploeg is Dick van Oort en Jan Hooymans. Het seizoen 2019 was echt formidabel te noemen met als kers op de taart
de titel Nationaal Kampioen Dagfond Aangewezen! In 2020 werd gestart met 60 doffers, die op klassiek weduwschap
worden gespeeld. De voorbereiding van koppelen, kweken etc. was identiek aan 2019. Er werden geen maatregelen
genomen i.v.m. de late seizoenstart door Covid-19. Dit betekent dat het merendeel van de duiven niet meer op de laatste
dagfondvlucht vanaf Chateaudun kan worden gespeeld i.v.m. de pennenrui. De start op de dagfond was overigens prima
dit jaar met een 12e en 14e NPO Salbris en 8 duiven bij de eerste 100. Ook op de tweede vlucht op de dagfond vanaf
Bourges ging het crescendo met naast de winnaar maar liefst 36 prijzen van de 50 gezette duiven. De winnende duif heeft
werkelijk een super afstamming en kent ook nu weer als hoofdlijnen Jan Hooymans en Dick van Oort. Vader van 'de 826'
is de NL 15-4012860 'New Harry 2.0' van Jan Hooymans, die in de kweek al eerder van zich deed spreken. Moeder van
de Bourges winnaar is de NL 12-1800059 van Dick van Oort, die ook moeder is van de 1e Asduif Dagfond Afdeling 7 in
2017. In huize Van Oss wordt met spanning uitgekeken naar de komende nationale krachtmeting op de dagfond vanaf
Issoudun. Dit gaat spannend worden, want iedereen wil deze vlucht graag winnen. Rien en Diny van Oss, van harte
proficiat met jullie schitterend resultaat op Bourges!
Gerrit van Eikenhorst

B.A. Overwater, Almere

1e Bourges Noordelijke Unie Zone 2 van 8.428 d.

Op 18 juli beleefde Ben Overwater wat je noemt ‘een onvergetelijke duivendag’. Na een 3e prijs tegen 1.100 duiven in de
ochtend was het de jaarling duivin NL19-1547555 die Bourges in Zone 2 van de NU op magistrale wijze op haar naam
schreef. Met een voorsprong van maar liefst 28 mpm kunnen we gerust stellen dat de concurrentie niet eens op de
finishfoto mocht staan!
Ondanks dat Ben als nuchtere liefhebber te boek staat, ging zijn hart toch wel
sneller kloppen toen hij om 14.27 uur een Bourges duif constateerde. Daar was het
toch eigenlijk nog te vroeg voor? Na snel controleren bleek inderdaad dat het geen
St. Vincent duif was, maar toch echt een steenvroege van Bourges. Vader is van
Wim Klaverstijn Jr. en moeder van Bert de Klerk (soort Schaerlaeckens). De ‘555’
had al eens eerder heel vroeg kunnen zitten, maar weigerde toen binnen te lopen en
kreeg niet de erepalm waar ze wellicht wel recht op had.
Als leverancier aan de horeca, had Ben Overwater ‘tijdens Corona’ meer tijd voor
zijn duiven dan anders. De reden voor dit succes? Wie weet. Ben wist in de “Jaren
Negentig” al eens de 1e op een loodzware editie van Chantilly te winnen in NoordHolland en als enige boven de 1.000 mpm per minuut. Deze zege met een
straatlengte voorsprong doet dat euforische gevoel weer helemaal terugkomen. Nog
geen 24 uur later mag Ben daar ook de 1e FC Pau, tevens 29e Nat. Pau, aan
toevoegen. Succes op beide favoriete disciplines kortom!

Albert Roording

Jeroen Dedden, Darp

1e Sens Noordelijke Unie Zone 3 van 6.230 d.

Voor de overwinning van Sens zone 3 komen we terecht bij Jeroen Dedden uit het Drentse Darp. Jeroen had op Sens 19
duiven mee. Dit waren zowel doffers als duivinnen welke worden gespeeld op dubbel weduwschap. De overwinning
wordt behaald door de vierjarige
weduwduivin NL16-1060217.
Deze duivin is door Jeroen zelf gekweekt en
komt uit een duivin welke 100% soort is van
de Combinatie Hengsteboer uit Rouveen
maal een doffer welke voor 50% afstamt van
deze zelfde combinatie en voor de andere
50% soort is van de Combinatie Van der
Stouwe-Douna uit Donkerbroek.
Dat dit geen verkeerd koppel is bleek in 2018
al toen de nestbroer van deze winnares de 1e
NPO Troyes Afdeling 10 wist te winnen.
Twee afdelingsoverwinnaars uit 1 nest. Wie
kan dat zeggen.
De winnares is dit jaar vanaf de eerste vlucht
gespeeld en ging wekelijks de mand in. Er
zijn in verband met de late start vanwege het
coronavirus geen bijzonderheden gedaan ten
opzichte van voorgaande jaren. Zo is er niet
verduisterd en zijn de duiven net als anders
gekoppeld. Wel worden de duiven op dit
moment bijgelicht om ze zo toch goed in de
veren te houden.
De oostlijn welke in het begin van het jaar
werd gevolgd, lag haar niet zo maar nu er wat
meer vanuit de vertrouwde lijn wordt
gevlogen en de afstand wat groter wordt
komt ze weer mooi naar voren, met deze overwinning natuurlijk als absoluut hoogtepunt. Jeroen speelt het dubbel
weduwschap en er blijven geen partners thuis. Alle duiven gaan wekelijks mee. De duiven worden hoofdzakelijk gevoerd
met de “Black Label” mengelingen van Versele-Lage waarbij voor de dagfond de laatste dagen de Koopman All-in-one
mengeling van Beyers wordt toegevoegd om ze goed op te voeren.
Of de duivin nog gespeeld gaat worden weet Jeroen nog niet. Dat blijft natuurlijk altijd een lastige keuze en in dit geval
misschien wel helemaal gezien de prestaties van haar nestbroer.
Bart van den Bovenkamp

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
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 10-08-2020.

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

