Team Hooymans NL, Wijk en Aalburg. 1e Chateaudun

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal

Chateaudun 2019 is een enorm succes geworden voor Team Hooymans NL. Team Hooymans NL is een van de
satelliethokken van J. Hooymans uit Kerkdriel. De duiven worden beheerd
en verzorgd door Christian van de Wetering. Er werden er 34 ingekorfd en
daarvan vlogen er 29 prijs zowel in Zone 1 als in de afdeling 7.
Tevens is Team Hooymans ook de totaal winnaar geworden van de gehele
Noordelijke Unie. De winnende duif 17-1410612 is een doffer en heeft
inmiddels de naam meegekregen van de “Brave Harry”. Deze doffer werd
geklokt om 13.03.12 op een afstand van 491 km met een snelheid van 1411
mpm tegen 12.995 duiven. Hij is uit het goede hout gesneden, want wat
dacht U van de volgende afstamming: vader “Blue Brave“ (half Heremans
en half Versteeg Ouwekerk) een topduif en moeder is een dochter van de
“Harry” van J. Hooymans en “New Star Eye” van Christian van de Wetering uit Wijk en Aalburg die toen nog
zelfstandig speelde. De winnende doffer werd tevens 1e in de afdeling 7 van 2496 duiven en 1e Nationaal sector
3 van 8435 duiven. De winnaar heeft reeds 15 kopprijzen gevlogen. Met andere woorden een echte topduif.
Leuk om te weten dat bij J. Hooymans de basis is gelegd door de “Harry” lijn en deze nu wordt voortgezet door
de “New Harry” en de “Harry Junior”.
Met deze prestatie was het nog niet gebeurd op deze vlucht want de 2e duif werd tevens 2e in de Zone 1, 3e
totaal Noordelijke Unie, 2e National sector 3 en 2e in de afdeling 7. Verder volgde er nog een 8e teletekst Zone 1.
Zoals al eerder aangegeven 29 van de 34 meegegeven vlogen prijs. Natuurlijk een super prestatie.
Wie is nu de man die achter het succes van Team Hooymans NL zit? In de
duivensport en ook zeker bij de Noordelijke Unie absoluut geen
onbekende, want Christian van de Wetering, 30 jaren oud, is reeds 20 jaar
actief duivenliefhebber. De afgelopen 10 jaar behaalde hij onder de naam
C. van de Wetering plm. 30 teletekst vermeldingen en de afgelopen 2 jaar
was hij Kampioen Dagfond van de Noordelijke Unie. Christian is nu 5 jaar
in dienst van J. Hooymans en speelt sinds dit jaar onder de naam
Hooymans NL. De toppers uit Wijk en Aalburg gaan na zich voldoende te
hebben bewezen naar de kweekhokken bij J. Hooymans in Kerkdriel, zoals
o.a. de “New Star Eye”. Door Christian wordt het seizoen gestart met 2025 koppels. Het spel is totaal weduwschap en de specialisatie gaat uit naar
midfond en dagfond. Wat de jongen betreft, die worden gekweekt in
Kerkdriel, waarvan er 40-50 naar Team Hooymans NL (Christian van de
Wetering) gaan in Wijk en Aalburg.
Team Hooymans NL nogmaals gefeliciteerd en Christian bedankt voor de
hartelijke ontvangst en het leuke gesprek.
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).
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Alwin Petrie, Brummen

1e Chateaudun Noordelijke Unie Zone 2

In alweer een topjaar grijpt Alwin Petrie op Chateaudun de 1e en 3e prijs in Zone 2. De ongekroonde koning van de
vitesse midfond richtte in 2019 zijn pijlen op de midfond en de dagfond … en met inmiddels zijn derde regionale zege en
al Teletekst op 6 verschillende vluchten behoort Alwin tot de kopstukken van afdeling 8.
In zijn zoektocht naar de doelstelling voor dit seizoen besloot Alwin voor de
Teletekstvluchten te gaan en kwam erachter dat een beperkt team duivinnen om
de eer moest gaan strijden. En daarin slaagt de Brummenaar wonderwel,
geflankeerd door zijn zeer enthousiaste dochter Maaike en met extra hulp van
sportvriend Mannes Franken. Winnaar van Chateaudun is NL17-1825229
‘Chloe’, eerder in 2019 o.a. al 1e Chalons 124 d. (6e afd. 8 van 17.360 d.) en 57e
NPO Fay a/Loges 6.057 d. Haar vader is ‘Moon Of Baroda’, zelf 3x 1e prijs en
halfbroer van ‘Gigi’ (Europa Cup en 2x 1e TT afdeling 8) … moeder is een
topkweekduivin rechtstreeks van wijlen Bertie Camphuis.
Ook Alwin’s tweede duif (winnaar 3e Zone Chateaudun) is een topper; de NL17-1826167 ‘Farnese’ won eerder in 2019
op Issoudun 648 km de 1e regionaal 1.584 d. en 5e NPO van 5.595 d. Ze is van de kruising Verkerk x Petrie. Er wordt
inmiddels nog met ongeveer 20 duivinnen gespeeld, die tot en met de tweede dagfondvlucht wekelijks meegingen en
daarna naar behoefte rust kregen … Focus gaat nu naar de jonge duiven, waar Alwin en Maaike ook al volop stoom zijn
met o.a. de regio-overwinning in hetzelfde weekend als de Zonale NU winst op Chateaudun … nieuw talent dient zich
dus alweer aan om de vliegploeg 2019 te komen versterken.
Albert Roording

Derksen-van de Keuken, Almelo

1e Chateaudun Noordelijke Unie Zone 3 van 3.233 d.

De winnaar van Chateaudun zone 3 is de Comb. Derksen-van de Keuken uit Almelo, lid van P.V. ‘Luchtvermaak’. Hun
eerste duif op deze vlot verlopen vlucht is de NL18-1509702, één van de vaandeldragers van het hok. Zij won o.a. al een
1e Morlincourt in Afdeling 9 van 7.728 duiven. Zij is een dochter van ‘Zoon Solange’ G. & S. Verkerk x ‘Olympic
Madison’, de duif die ons land vertegenwoordigde op de Olympiade in Boedapest.
Dit koppel gaf al meerdere goede nazaten. Anthony Derksen (49) en
Edwin van de Keuken (43) zijn zwagers van elkaar en runnen samen
het bedrijf ‘Madison’, wat gespecialiseerd is in het maken van
tuinstoelkussens en parasols. Tot 2014 speelden ze zelfstandig en
succesvol met duiven. Daarna vormden ze een combinatie, wat
beiden enorm goed bevalt. Op dit moment is Frank Kwekkeboom uit
Enschede hun verzorger, die zich met name met de jonge duiven en
kwekers bezighoudt. Anthony en Edwin concentreren zich vooral op
de vliegploeg oude duiven, die in aanvang uit 48 vliegkoppels
bestond. De duivinnen presteren hier duidelijk beter als de doffers.
Zij worden wekelijks gespeeld, terwijl de doffers regelmatig thuis
worden gehouden. Ze trainen twee keer per dag, de doffers één keer.
Vanaf het begin presteren de duiven dit seizoen prima. Zo werden ze
o.a. 2e Kampioen Vitesse O.A. in Afdeling 9. De basisduiven komen
van G. & S. Verkerk – Evert van der Horst – Edwin Hoogland - Reedijk-Jongekrijg en nog wat van het eigen oude soort.
Deze worden onderling gekruist en met verbluffend resultaat. Dit jaar werd op 2 januari gekoppeld en werd er een ronde
jongen grootgebracht. Ze kwamen niet voor de 2e keer op eieren en gingen op weduwschap. De voeding komt van Beyers
en er wordt gewerkt volgens het Verkerk systeem. Medisch wordt er vooral op gevoel gewerkt. Dit seizoen werden de
duiven twee keer preventief gecontroleerd door dokter Mariën (niets gevonden) en van hem wordt ook de roze poeder
gebruikt. Op Chateaudun werd een prachtige serie neergezet met 29 prijzen van 35 gezette duiven: 1, 4, 6, 27, 32, 36, 41,
54, 56, 71, 72, 96, 97 (allemaal duivinnen alvorens de eerste doffer kwam) enz. Opvallend is volgens Anthony het goede
presteren van de jaarlingen, die als jong op de nalijn zijn opgeleerd en niet verduisterd waren. Gezien de grote verliezen
onder de jonge duiven waarmee men ook hier te maken heeft vraagt Anthony zich af of het hele jonge duivenspel op de 1e
toer wel nodig is. Het aantal vluchten kan wat hem betreft ook wel wat minder, als dat dan maar voor alle afdelingen
geldt. Van deze jonge enthousiaste combinatie gaan we de komende jaren ongetwijfeld meer horen. Van harte proficiat!
Gerrit van Eikenhorst

Gebr. Schrik, Ter Apel

1e Chateaudun

Noordelijke Unie Zone 4

Bij een temperatuur van ver boven de 30 gr. werd een bezoek gebracht in het Zuidoosten van de provincie Groningen bij
de Gebr. Schrik in Ter Apel. Deze gebroeders bestaande uit Henk (61) en David (56) zijn reeds 40 jaar liefhebbers van de
duivensport en jaren toppers in de Afdeling 10. Dit is nog maar weer
eens gebleken op de zware vlucht vanaf Chateaudun. Op deze vlucht
werden er 14 duiven ingekorfd, waarvan er 13 prijs vlogen in zowel
de Zone 4 als in de Afdeling 10. Een geweldig resultaat en
hokprestatie. De 1e prijs in de Zone 4 en Afdeling 10 werd gevlogen
met de eenjarige duivin 18-4721180 en gespeeld op weduwschap
Deze duivin zat om 15.10 uur op de klep op een afstand van 668 km.
Met een snelheid 1407 mpm. Dat is met deze zware vlucht en op de
achterhand maar een fractie langzamer dan de 1e in Zone 1. De duivin
komt van moederskant eigen soort (ver weg Janssen) x vaderskant
eigen soort (ver weg Janssen). Bij deze 1e prijs bleef het niet want ook
de 2e duif was vroeg en was 2e in Zone 4 en 2e in de Afdeling 10. En
deze doffer was ook 3e in de Zone 4 op Lorris. Ook de 4e op teletekst
in Zone 4 was voor de gebroeders Schrik. Over het geheel genomen
dus een super prestatie. Er wordt met 25 koppels een totaalprogramma gespeeld op weduwschap, met uitzondering van de
overnachting, maar dit is waarschijnlijk wel toekomstmuziek die
toegevoegd wordt aan het programma. Bijzonder is nog wel om te
vermelden, dat de broers wonen in een twee ondereen kap woning,
waarbij de grote tuinen niet gescheiden zijn en ze dus beiden ook
altijd gemakkelijk de duiven kunnen verzorgen, waarbij ze een vast
systeem hebben en elkaar dus niets meer hoeven te vragen, want het
is allemaal vanzelfsprekend. Een belangrijk uitgangspunt voor Henk
en David is, dat de duif het belangrijkste is. Dat betekent dat het
welzijn van de duiven altijd voorop staat boven het belang van de
liefhebber. Ik kan terugzien op een mooi en bijzonder bezoek in het
Groningerland bij twee geweldige, gastvrije en spontane duivenliefhebbers, want een persoonlijk bezoek werd heel erg op
prijs gesteld met een laatste vraag “willen jullie het werk in de Noordelijke Unie voortzetten en zo nodig daar waar
mogelijk uitbreiden.” Henk en David nogmaals gefeliciteerd en tot ziens.
Kees Poel

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
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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