Derksen – van de Keuken, Almelo 1e Fay aux Loges Zone 3 Noordelijke Unie en totaal van 22.147 d.
Met de 3 Dagfond vluchten van 2019 nog vers in het geheugen was het bij de bescheiden en sympathieke zwagers Edwin
Derksen en Anthony van de Keuken, die samen het Tuinmeubelkussensbedrijf Madison runnen, weer raak. Op de vlucht
vanaf Fay aux Loges was er wederom een groot succes met hun duivin 17-1699472 1e van de gehele Noordelijke Unie.
Daarmee was de koek nog niet op, want er was ook nog een teletekstvermelding op plaats 3 in de zone 3 NU.
Of de duiven in topvorm waren voor deze vlucht wisten Edwin en Anthony niet precies, want er waren dit seizoen al wel
goede uitslagen bij, maar er waren nog geen
uitschieters geweest.
Wel moesten we, als blijk van waardering
erbij vermelden dat het laatste succes mede
te danken is aan hun nieuwe hokverzorger
Gerben Ekkel. De winnende duivin komt uit
eigen kweek, met natuurlijk goede ouders en
in de verte bloed van liefhebbers die in de
sport hun sporen verdiend hebben, H.L.M.
Houben, Comb. Elskamp uit Nunspeet en
Evert van der Horst uit Harderwijk.
Er wordt gespeeld op totaalweduwschap.
De winnares was aangelopen met een andere duivin en de plek in het hok werd met hand en tand verdedigd
Zij had al eerder goede uitslagen gemaakt op het moment dat ze
scharrelde met een vriendinnetje van hetzelfde geslacht.
Toch is dit niet het spelsoort wat de liefhebbers voor ogen
hebben. Natuurlijk komt deze duivin niet helemaal uit het niets,
want naast een paar goede uitslagen in 2020, was ze in 2019 5e
asduif Nationaal Allround bij de WHZB-competitie en de 7e
beste asduif Nationaal bij de PIPA Ranking. “Wat betreft ons
spelsysteem die is heel simpel. Wij hebben 48 broedhokken en
normaal gesproken wordt er dan ook gestart met 48 duivinnen en
48 doffers. In de regel gaan de duiven 2 keer per dag los om te
trainen. Als een duif een paar goede uitslagen gemaakt heeft,
houden we vaak de partner thuis, zodat de deelnemende duif niet thuiskomt in een lege kooi. Om dezelfde reden houden
we ook de duiven die minder goed presteren thuis. Maar in principe vliegen we met alle duivinnen, omdat onze ervaring
is dat duivinnen sneller herstellen. De duivinnen moeten ook harder trainen, omdat ze anders sneller aanlopen. Bij de
doffers laten we dit wel eens wat vieren, die mogen na een training wel eens een uurtje rondkleppen als ze maar plezier
hebben. Voor het inkorven worden de duiven niet getoond. De voermengeling die we gebruiken is de Beijers Verkerk
Light en de Beijers Verkerk Sport. De hele week door half om half. Als de vluchten zwaarder worden dan krijgen ze
einde van de week 1 deel Light en 2 delen Sport. Bij thuiskomst altijd snoepzaad met P40 met soms wat pinda’s en dat is
het wel zo’n beetje. Met elke dag vers grit. Dit bevalt ons goed dus dat houden we maar zo. Medisch doen we niet veel
aan onze duiven, ze moeten van nature sterk zijn en anders blijven ze bij ons niet lang. Medicijnen alleen als het
noodzakelijk is. De duiven zijn dit jaar i.v.m. corona verduisterd en achteraf gezien misschien wel iets te lang.” Edwin en
Anthony bedankt voor de informatie en nogmaals gefeliciteerd.
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 29-08-2020.

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

Rien Weijers, Groesbeek

1e Fay aux Loges Noordelijke Unie Zone 1 van 6.840 d.

Deze mooie dagfondvlucht leverde in Zone 1 een overwinning op voor de 72-jarige Rien Weijers uit Groesbeek. Zijn 191467507, een krasduivin luisterend naar de naam 'Janna', was met een snelheid van ruim 1.297 mpm. het deelnemersveld
van 6.840 duiven te snel af. 'Janna' komt uit een bewezen kweekkoppel, wat bij Rien al eerder twee NPO-winnaars gaf,
nl. 1e NPO Blois (Noa) en 1e NPO Gien (Fenna) in Afdeling 8 GOU. Vader is de DV 00147-13-272 'Davinci' van Peter
Janssen uit Kleve-Lobith.
Moeder van 'Janna' is de NL 10-1273030 'Miss Kain' van Hans en Evert
Jan Eijerkamp.
Rien Weijers, die samen met zijn zoon Bas een dakdekkersbedrijf heeft, is
lid van P.V. 'De Reisduif' in Groesbeek (28 leden). Hij heeft al 60 jaar
duiven en is liefhebber van het programmaspel. Zoon Bas speelt marathon
en Rien steekt waar nodig daar ook de helpende hand toe. De basisduiven
bij Rien komen van de familie Eijerkamp en Peter Janssen. Met beiden
worden warme vriendschapsbanden onderhouden. In Groesbeek wordt met
35 koppels totaalweduwschap gespeeld. Over het algemeen presteren de
duivinnen beter dan de doffers. De duiven zijn in het begin verduisterd,
waardoor de pennenstand nu nog goed is. De voeding komt van Beyers en
Matador. Er wordt volle bak gevoerd, de duiven mogen een uur eten zoveel ze willen. Daarna wordt de tafel afgeruimd.
Ze trainen twee keer per dag. Medisch wordt vertrouwd op de producten van Vincent Schroeder en Marien (alleen
mineralen). Preventieve controle is er eens per twee maanden door dokter Schroeder. Na de vlucht krijgen de duiven
elektrolyten en Immunol, een soort veredelde powerplay vol eiwitten etc. om snel weer op krachten te komen. Op Fay aux
Loges zette Rien een knappe serie neer met 14 prijzen van 20 gezette duiven. 'Vooraf zei ik tegen mijn zoon: als ze nu
niet komen dan gebeurt het nooit meer”. Ze trainden als gekken en de vorm zat er duidelijk op aldus Rien. Op de
afsluitende Chateaudun willen we er nog één keer echt voor gaan. Er zit een ploegje van 15 duiven voor klaar en daar is
de winnende duivin 'Janna' ook weer bij. Rien en Bas, van harte proficiat!

Gerrit van Eikenhorst

Comb. H. Janssen & Zoon, Enschede 1e Fay aux Loges Noordelijke Unie Zone 2 van 6.324d.
Vrij onverwacht smaakten vader Hendrik en zoon Marcel Jansen het zoet van de overwinning op Fay Aux Loges tegen
6.324 duiven in Zone 2 van de NU. Marcel: “Bourges viel eigenlijk tegen, maar met onze NL16-1151524 hebben we wel
een doffer onder de pannen die ieder jaar een paar flinke hoogtepunten kent. Toen mijn vriendin hem zag aankomen dacht
ik direct, alle jongen zijn al thuis, dus dit moet er wel één van de
dagfondvlucht Fay aux Loges zijn.
Nog dachten vader en zoon, tevens naaste buren, niet direct dat hun
1e getekende zo keivroeg zat als later bleek. “Na het melden
begrepen we pas dat we meededen om goud,” vertelt Hendrik. De
winnaar komt uit duiven gekocht op de totaalveiling van Eusman,uit
de lijnen H & O via Martin Van Zon. Hij maakt deel uit van de 24
koppige ploeg weduwmannen, die voor de programmavluchten zijn
bestemd. Voor Bourges kreeg deze ploeg een week rust en dat werd
direct de slechtste vlucht tot nog toe. Daarvan snel geleerd en vorige
week op de midfond werd gewoon weer meegedaan.
Hendrik neemt ’s ochtends de verzorging voor zijn rekening. Marcel
heeft die taak ’s avonds. Bert Brink adviseert op medisch vlak en supplementen komen via Gert-Jan Beute. Maar werd er
ook een speciale troef ingezet die tot dit succes leidde? Marcel vertelt dat de week voor de winst combinatie ZwiepKikkert uit Hoogeveen kleine aanpassingen aan het hok voorstelde en tipte om de doffers ’s avonds bij te

lichten. “Sneller resultaat kan niet,” genieten de mannen lachend na van hun schitterende zege.
Albert Roording

Gebr. Schrik, Ter Apel

1e Fay aux Loges Noordelijke Unie Zone 4 van 4.230 d.

Zo ging mijn reis voor de 3e keer, na 2 keer vorig jaar, naar de Gebroeders Schrik in Ter Apel. Zij hebben de winnares
van Fay aux Loges Noordelijke Unie Zone 4 veilig in de hokken thuis gekregen na een afstand van 652 km, met een
snelheid van 1251 mpm. en een aankomsttijd van 17.41.46 uur. Dit keer was het de 17-4706876. En dat het een duivin is
verwonderd de broers Henk en David eigenlijk niet, want de duivinnen presteren altijd wel een beetje beter als de doffers.

Tevens behaalde deze duivin een 4e in de sector 4 van de NPO van 8.578 duiven en de 4e in de afdeling 10.
De winnares komt uit eigen kweek en de bloedlijnen uit de verte uit de “Boy Peters” Jansen x Adrie van Rhee uit
Alblasserdam. Ook op de hokken van Henk en David is het spelsysteem totaalweduwschap. De resultaten zijn dit jaar
weer uitstekend te noemen, want zo werd er voor deze vlucht reeds 4 keer een eerste plaats in de afdeling 10 behaald. De
duiven zijn dit jaar wel lang verduisterd maar de gebroeders denken dat de duiven wel een beetje over de top heen zijn,
want ze vallen behoorlijk in de rui. Toch hebben ze goede hoop nog een goede ploeg te hebben voor Chateaudun waar ze
zeker op zullen inkorven. Al met al mogen we vaststellen dat we bij Henk en David een uitstekend hok met duiven
aantreffen met zeer gemotiveerde liefhebbers. Ik mag zeggen het straalt ze bijna de ogen uit. Zo staat Henk bijvoorbeeld
’s morgens om 5 uur op om de duiven te verzorgen en los te laten. Henk en David, ik kreeg van een medebestuurslid
vooraf te horen dat we bijna vrienden zouden worden. Zo voelde het ook wel een beetje. Nogmaals gefeliciteerd en wie
weet tot een volgende keer.
Kees Poel

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Jan Hooymans, Kerkdriel
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- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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