Jarco de Jong, Ameide

1e Issoudun Noordelijke Unie Zone 1 en totaal van 10.545 d.

Het is niet voor de eerste keer dat er een schrijver van de Noordelijke Unie een ritje naar Jarco de Jong in Ameide mocht
maken. Jarco is met zijn leeftijd van 39 in de duivensport nog een ‘jeugdliefhebber’, maar met in 2016 de 1 e Issoudun
(596 km) Noordelijke Unie Totaal tegen 13.906 duiven én in 2018 1e Bourges (571 km) Noordelijke Unie Totaal tegen
16.658 duiven, wint hij nu voor de derde keer in zes jaar tijd de 1 e Noordelijke Unie Totaal. Dit keer is de losplaats weer
Issoudun en is zijn weduwnaar NL20-1491553 de snelste van 10.545 duiven!
Jarco de Jong heeft een baan in de muskusratbestrijding en moet
zijn duiven dus buiten zijn werktijden om verzorgen. Hij heeft
daarom uit zijn werk een strak schema om alle duiven los te
laten en te verzorgen. De oude duiven worden gespeeld op
totaal weduwschap, hoewel hij denkt dat als de partners van
vliegduiven altijd thuis zijn, vooral doffers nog beter zullen
presteren. De oude duiven worden bijgelicht vanaf de langste
dag en gevoerd met de mengelingen en bijproducten van
Embregts-Theunis.
Het vliegseizoen startte dit jaar erg goed, in het midden ging het
iets minder en nu aan het einde weer helemaal top.
Vader van de winnaar is zijn topkweker van 2013 die hij bij Dick van Oort haalde. Deze doffer is ook o.a. vader van de
winnaar 1e NPO Orleans Afd. 7 in 2018. Het bloed van deze doffer stroomt door een behoorlijk deel van de aanwezige
duiven. Moeder van de winnaar is een duivin van Jan Hooymans uit de lijn van De Harry-Star Eye-Blue Brave. Dat de
koppeling niet verkeerd is, bewees de nestzus van de winnaar met haar aankomst 9 minuten later dan haar broer, waarmee
ze nog de 10e prijs wint in de Noordelijke Unie Totaal. Ik zou het koppel maar weer terugzetten komend jaar!
De duiven waren voor inkorving van Issoudun
een paar uur bij elkaar gelaten, een poosje langer
dan normaal. Of dát de duiven zo aan het eind
van het seizoen een extra motivatie heeft
gegeven kunnen we alleen maar raden, het feit is
dat niet voor de eerste keer een duif van Jarco de
hele Noordelijke Unie de staart laat zien.
De uitslag in de NU tegen 10.545 duiven is een
mooie serie: 1-10-104-224-545-840-962-18742073-3043-3145 en er vliegen 11 duiven prijs
van de 13 ingekorfde duiven (85%).
Jarco heeft een 10-tal kweekkoppels en er is op zijn prachtige hok plaats voor maximaal 20 vliegkoppels, maar gemiddeld
bestaat de vliegploeg meestal maar uit een 15 koppels. Hij kweekt jaarlijks een 50-60 jonge duiven voor eigen gebruik uit
de kwekers en de beste vliegers. De jongen worden goed afgericht op vooral korte afstanden en hebben die afstand goed
onder de knie voordat er verder gegaan wordt. Hij zou graag de jonge duiven enkele vluchten meer spelen om goed te
kunnen selecteren en vindt dat het programma voor de jongen daarom eigenlijk te laat start.
We wensen Jarco nog veel succes de rest van het vliegseizoen en de komende jaren.
Gert Krab
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 18-08-2022.

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

A. Wolff / F. Sellies, Wezep

1e Issoudun Zone 2 Noordelijke Unie van 3.502 d.

De winnaar van zone 2 Issoudun is wat mij betreft wel een heel verrassende. Als fervent aanhanger van de vluchten van
de lange adem verwacht je die niet één, twee, drie op een reguliere programmavlucht. Want dierenarts Nanne Wolff uit
het Gelderse Wezep, is een echte liefhebber van de marathonvluchten.
Velen van u kennen hem ook als de wekelijkse vaste
columnist van Het Spoor der Kampioenen. Vanaf de
eerste uitgave van het blad is hij wekelijks van de partij
en zijn bijdragen worden graag gelezen. Nanne speelt
met duiven in combinatie met buurman Frans Sellies.
Hij runt een drukke praktijk, niet alleen gespecialiseerd
in postduiven, maar ook in honden en katten. Zijn drive
is dat ieder dier recht heeft op een zo goed mogelijke
geneeskundige hulp, zodra de gezondheid van het dier
daarom vraagt. Wezep is nog altijd een echt duivendorp
met drie duivenclubs. Samen met het naburige
Hattemerbroek vormen ze samen de C.C. Wezep, waar
wekelijks op het scherpst van de snede wordt gespeeld
met vaak grote aantallen duiven in concours. De
familienaam Wolff neemt hier al 75 jaar een belangrijke
positie in. Via grootvader Nanne en vader Dirk is
Nanne de derde generatie duivenliefhebber en lid van
P.V. De Duivenvriend. Hij is zoals gezegd een echte
liefhebber van de marathon en een aantal jaren terug
heeft hij nog wat snelheidsduiven aangeschaft voor zijn
vader die dat spelletje leuker vindt. Uiteindelijk zijn
deze duiven nu op de hokken van Nanne tussen de
marathonduiven terechtgekomen en zo werd de winnaar
NL19-1417370 ook gewoon mee opgevoerd met de
duiven die voor Agen ingekorfd moesten worden.
Uiteindelijk werd het een verrassing, want Nanne had
meer op de marathon gerekend dan op een dagfond
succes.
De doffer stond weer op drijven met een groot jong in de schaal en was een beetje teruggelopen. Wel mooi dat zijn vader
als vaste supporter aanwezig was om de aankomst van de ‘370’ mee te maken. De winnaar is een rechtstreekse van Alwin
Petrie uit de lijnen van de Brummenaar en de Pumpkin. De dagfondduiven krijgen hetzelfde regime als de
marathonduiven en worden ook wekelijks weggebracht voor een extra training. Dit is meestal zo rond de 60-80 km. De
taakverdeling tussen Frans en Nanne is simpel. Frans doet de kwekers en de jongen en de verzorging van de oude
vliegduiven wordt door Nanne zelf gedaan. Nanne bemoeit zich niet met de jongen en Frans niet met de ouden. Frits
Kanis is de helpende hand die de hokken schoonhoudt. Al met al was het een prima weekend voor Nanne en Frans want
op Bordeaux (Agen) pakten zij ook een aantal mooie vroege duiven met 3 bij de eerste 50 van de afdeling! Van harte
proficiat!
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.

Gebr. A. & B. Leideman, Collendoorn

1e Issoudun Noordelijke Unie Zone 3 van 2.304 d.

Op een landelijke open locatie in Collendoorn kom je op de plaats waar de Gebr. André en Bert woonachtig zijn en de
duivenhokken staan. Ook van deze twee liefhebbers straalt rust uit, maar
vooral liefde voor de sport en plezier en alles wat ze daarbij mogen
ervaren. Vanaf 1979 zijn zij lid en uit alles is te merken vol positieve
passie en beleving. Al vele jaren hebben zij succes in hun sport. Ook op
de loodzware vlucht vanuit Issoudun deden zij het weer uitstekend met
een 1e Issoudun Zone 3. Om 19.22 uur na een afstand van 709 km werd
de winnende duivin 21-1509793 geklokt. Zij komt uit het bekende
koppel “Arturo” x “Tila”. Hierin zitten de bloedlijnen van “Silver
Dream” en “Golden Dream” en dit zijn halfzussen. Hun vader was “Blue
Dream”, 1e Nat. Asduif KBDB Sprint in 2009 en vloog 10 eerste prijzen.
Tevens was de winnares 1e in de Afdeling 10 en 1e Nationaal Sector 4
van 3.790 duiven. Van de 27 ingekorfde duiven vlogen er 11 prijs en
deze waren dezelfde dag thuis. De duiven gaan op alle vluchten mee van
Vitesse t/m Eendaagse Fond, waarbij de nadruk ligt bij de Midfond en
Eendaagse. Ze spelen totale weduwschap en er wordt gespeeld met 145 vliegduiven, waarbij alle duiven absoluut een
eerlijke kans krijgen. Naast de reeds genoemde bloedlijnen zijn aanwezig duiven van Wolfgang Roeper (Dld) en Scheele.
Er wordt gevoerd met voer van “Robaijs” en wat medische kanten betreft worden de duiven 1x in de 3 weken
gecontroleerd in de vereniging. Veel liefhebbers hebben reeds de weg gevonden naar de duiven van de Gebr. Leideman
en met succes. André en Bert nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de gastvrijheid en de spontaniteit en we denken
zeker tot ziens.
Kees Poel

Tj. & J. Elzinga, Harkema

1e Issoudun

Noordelijke Unie Zone 4 van 1.3.86 d.

Woonachtig in het Friese Harkema hebben vader Tjeerd (65 jaar) en zoon Jouke (37 jaar) met hun duiven al jaren een
naam opgebouwd tussen de bekende namen uit die omgeving en ook
daarbuiten. Zeker op de Eendaagse Fond doen zij van zich spreken,
maar ook op de kortere disciplines hebben zij hun sporen verdiend. Zo
ook weer een succes vanuit Issoudun, waar hun duivin 20-4215038 de
snelste was in de Zone 3 en om 19.57 uur op de klep viel. Ja dat is niet
vroeg, maar een late lossing en een afstand van 752 km waren de
oorzaak van de late komst in het Noorden van het land. Jouke zag zijn
duivin komen die heel hoog zat en als een steen naar beneden kwam.
Een duif uit prima ouders want de vader is een zoon van “Harry” van
Jan Hooymans en de moeder “Olympic Marjolein” van Mijndert de
Jong uit Oosterwolde. Tevens werd deze duif 4e Nationaal sector 4 van
3.790 duiven. Deze duif was ook al 6e NPO op Lorris van 2.991 duiven Daar hield het niet mee op want de 2 e duif ook
een duivin werd 4e in de Zone 4 van de NU. Ook een duivin uit dezelfde vader x de “Elena” van C.& G. Koopman. In het
geheel vlogen er 17 van de 20 ingekorfde duiven prijs op deze vlucht. Een geweldige prestatie dus voor Tjeerd en Jouke
Elzinga. Er wordt totaal weduwschap gespeeld en de duiven gaan iedere week mee. Er is dit seizoen begonnen met 26
koppels. Op de vraag wat er wordt gevoerd zegt Jouke “Ik meng van alles wat door elkaar en is afhankelijk van de
afstand, maar er wordt wel altijd volle bak gevoerd”. Er bevinden zich geweldige bloedlijnen op de hokken: Van Loon,
Swidde (Dld), Pieter Veenstra, Jan Hooymans, R.C. Bakker. Tjeerd en Jouke bedankt voor de informatie en nogmaals
gefeliciteerd met dit geweldige resultaat en wellicht tot een volgende keer.
Kees Poel
Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 18-08-2022.

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

