Ruud Bakker, Veenendaal

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 1 en totaal.

Na zijn huzarenstukje van enkele weken geleden op Issoudun flikte Ruud Bakker het weer op de laatste dagfondvlucht
van dit seizoen vanaf Vierzon. Nu speelde hij in Zone 1 van de Noordelijke Unie van 4.252 duiven 1 t/m 5, 7, 14, 17, 18
enz. Van het totale concours in de Noordelijke Unie pakt hij de eerste vijf plaatsen en dat van 11.211 duiven. Weer een
weergaloze vertoning van de man die graag met zwaar duivenweer zijn duiven speelt. Gelost werd er om 07.45 uur. Ruud
zijn eerste duif viel om 16.16.36 uur en zijn 2e om 16.17.03. Zijn 1e en 3e getekende pakte hij als 3e en 4e, zijn 2e
getekende als 9e duif. “Het weer had wel iets helderder gemogen maar ik was blij dat er wat noordenwind bij zat”.
Zelf had ik de duiven iets later verwacht. Ik keek naar de meldingen en als je een kopprijs wil spelen moet je gewoon
vroeg zitten. Alle thuiskomers zagen er prima uit. In de week van die hitte
hebben de duiven maar 1x per dag getraind en toen alles werd afgelast in dat
weekend hebben we de duiven niet gelapt, ik zie daar de meerwaarde niet
van in en het weer was instabiel.
Mijn winnende doffer is vorig jaar met 3 natourvluchten mee geweest en ik
heb hem 2x dicht moeten naaien, een keer zijn krop en een keer zijn borst. In
het hok stond bij thuiskomst drinkwater met Belgasol klaar, en als voer
kregen de duiven een mix van 25 % “All in One Koopman” mengeling van
Beyers, 50% gerst en 25 % paddy. Ik maak het bewust niet te zwaar, ze
pikken niet hun ‘strot’ vol en hun spijsvertering komt langzaam weer op
gang. Dagelijks wordt er 2x gekrabd, 2 x getraind en 2x gevoerd, niet op uur
en tijd, dus meer voor het gemak. In de ochtend na het trainen gaan de
doffers de ren in, maak ik het hok schoon en geef het restant voer van de
vorige avond aan de jonge duiven. Elke dag krijgen de vliegers volle bak. De
laatste dagen wordt er ook een handje hennep door het voer gedaan en
krijgen de duiven ook snoepzaad. Eenmaal per week wordt er de
vitaminemix van F. Mariën (België) verstrekt. Voor het inkorven wordt er
niet getoond. Er is slechts 3 weken verduisterd, mijn hok is van binnen
eigenlijk al donker dus daar ben ik vanaf gestapt, bijlichten wordt alleen
gedaan bij donker weer tijdens het vliegseizoen.
Als bijproducten geeft Ruud eenmaal per week “Sedochol” en “Forte Vita”. Betreffende het medisch plaatje zien we dat
in maart de duiven worden gecontroleerd, hebben ze niks dan gebeurt er ook niets. Tijdens ons interview vroeg ik aan
Ruud of hij nog steeds gebruik maakte van de mening van 3 ‘huisartsen’. We schoten allebei flink in de lach natuurlijk
omdat ik dus duivenartsen bedoelde. Ruud zei daarop ”Als het zo doorgaat wel”, gevolgd door meer gelach. “Als ik denk
dat ze iets hebben ga ik ermee naar de duivenarts”. Geeft hij advies over een te gebruiken medicijn of kuur dan gebruiken
wij dat, hij heeft er immers voor gestudeerd. Ruud maakt dus gebruik van 3 duivenartsen. “Dat doe ik omdat elke arts zijn
eigen mening heeft en ik luister daar graag naar. J. van Wanrooy, die in de praktijk van van de Weerd werkt, kan ik dag
en nacht bellen als ik vragen heb of ergens mee zit. En ik heb elke dag contact met het team Koopman waarmee een
vriendschap is ontstaan. Duivensport blijft een lastig verhaal. Als iemand wil beginnen en voor het eerst wat duiven zet.
Daarnaast een ervaren liefhebber die er 60-70 inkorft en die heeft er 40-50 in de prijzen zitten, voordat die beginner er een
draait, dan is dat niet motiverend. Incasseren is belangrijk, dat moet je kunnen verdragen. Vroeger lag ik nachten wakker
als ik een goede duif kwijt was, nu is het zodat je het moet doen met wat je hebt.
Men kan erover schrijven wat men wil, het gaat tenslotte om ‘the feeling’. En er komt nog iets anders bij, de duiven geven
aan hoe ze conditioneel in elkaar zitten. Als ik niet lekker in mijn vel zit ga ik ook geen marathon lopen,” nou zie je dat
mij toch niet snel doen”. Die laatste uitspraak van Ruud werkte wederom op de lachspieren zowel bij hemzelf als bij mij.
“Wat betreft de kweek, dat doe ik op gevoel”, vertelt Ruud. “Onze duiven komen van Gerard Koopman vandaan en we
zien wel wat eruit komt. “Mijn vader doet de kweek en op de zondag helpt hij de hokken schoon te maken. We kunnen
niet zonder elkaar maar hebben wel ieders onze eigen mening”. Ruud is de man die de getekende duiven bepaalt.
“Onvrede komt wel eens voor, soms loop je op je tenen, je doet er alles voor maar de laatste 6 jaar hebben we geen
noemenswaardige discussies gehad, het gaat prima zo”. En dat bleek ook zo met de duiven, een thriller van een uitslag
waarbij overmacht zwart op wit werd vastgelegd.
Bron: ‘Het Spoor der Kampioenen’
Gerrit van Eikenhorst
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 10-09-2019.

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

Jan Kwintenberg, Rijssen

1e Vierzon Noordelijke Unie Zone 2

Jan Kwintenberg uit Rijssen wint met de 3-jarige doffer 6-1180495 de zware dagfondvlucht Vierzon van 3 augustus 2019.
De weduwnaar is een product uit twee rechtstreekse Maurice Hasendonckx duiven van plaatsgenoot Stegeman.
Als eerst getekende deed hij wat van hem verwacht werd. De “495” staat in de
kring met goed 150 deelnemers ruim bovenaan op de dagfond. Jan speelt dit jaar
voor het eerst met alleen doffers, hetgeen hem goed bevalt. Door z’n jonge gezin
en zijn werk in de bouw is er eigenlijk maar weinig tijd voor de duiven. Zo wordt
er alleen ’s avonds getraind. Ook de weduwduivinnen mogen er ’s avonds even
uit en zij worden alleen op de natour gespeeld. Vrouw en kinderen zijn gelukkig
ook erg betrokken bij de duivensport: zij doen overdag de jonge duiven. Jan is
blij met het feit dat de natour dit seizoen een compleet programma kent met
zeven vluchten: hij ziet dat toch als een noodzaak om de duivinnen beter te
kunnen selecteren. Jan is sinds 1997 met duiven bezig: in dat jaar startte hij als
jeugdlid vanaf het erf van z’n ouders. Hij is in contact met de duivensport
gekomen door toedoen van zijn buren. In de beginjaren werd hij enorm geholpen
door zijn mede clubleden. In 2011 verhuisde hij naar het huidige adres. Op z’n
hokken heeft Jan duiven van Peter Bambacht, Hellouw en Jan Keen uit Ter Apel. Ze doen het heel goed. Op de snelheid
staat Jan op dit moment 8e in de afdeling 9. Door de krapte in tijd, ademt het systeem van Jan puur eenvoud uit: er wordt
alleen gekuurd op aanraden van de dierenarts. Als Jan de gezondheid niet vertrouwd wordt een afspraak gemaakt met
Nanne Wolff. Op de dag na thuiskomst wordt mineralenmix van dr. Mariën gegeven en dinsdags krijgen ze de
conditiepoeder van deze dierenarts. De hele week krijgen de weduwnaars van Jan het voer van Jan Keen, “Jan Keen
Light” en dit ligt dan 2x per dag gedurende twintig minuten in de voerbak en op de dagfond vluchten wordt dit voor de
laatste 4 voerbeurten vervangen door “Energie Plus” van Versele Laga. Ze krijgen dan ook een mix van pinda’s,
hennepzaad en snoepzaad.
Gerard Klunder

Derksen–van de Keuken, Almelo

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 3

Na het behalen van de eerste prijs op Chateaudun moesten we nu wederom de winnende duif zoeken bij de twee zwagers
uit Almelo, Anthony Derksen en Edwin van de Keuken. Een goed tandem die bijna alles samen doen, want naast het feit
dat ze samen de eigenaren zijn van het bedrijf Madison dat kussens maakt voor tuinstoelen, vormen zij ook samen sinds
2014 de succesvolle combinatie Derksen–van de Keuken in onze duivensport.
Op Vierzon was het wederom raak en werd er weer een 1e prijs gevlogen in
de Zone 3 van de Noordelijke van 2.515 duiven. Het was deze keer ook weer
een duivin met het ringnummer 18-1509551 die om 17.23 uur als eerste duif
arriveerde met een snelheid van 1140 mpm over een afstand van 660 km.
Tevens verdiende deze duivin hiermee een 1e in de afdeling 9 van 2.044
duiven, 6e in de Sector 3 van 8.065 duiven en een 65e Nationaal van 26.141
duiven. Deze duif is een jong van de zoon van de “Madison”, Olympiade duif
in Boedapest in 2015 in de categorie jaarlingen x de moeder een dochter van
“Eye Catcher” van G. en S. Verkerk. Dit was de 3e overwinning dit jaar op de
Eendaagse fond in de afdeling 9. Het spel dat gespeeld wordt, is totaal
weduwschap. Er wordt ingekorfd op alle vluchten, maar de specialiteit ligt
wel op de Eendaagse fond.
De werkzaamheden zijn volgens de zwagers goed verdeeld ondanks hun
drukke zakelijke bezigheden. Ook deze keer werd er weer een prachtige serie
neergezet, want er werden op deze vlucht 30 duiven gespeeld en daarvan vlogen er zowel in de Zone 3 Afdeling 9, Sector
3 als Nationaal 22 prijs. Dat we in de toekomst meer van deze beoefenaars van de duivensport zullen horen kan bijna niet
uitblijven. Er is een jarenlange ervaring bij deze beide veertigers aanwezig. Anthony komt uit een duivenfamilie met
vader en broer als duivenliefhebbers en Edwin is al liefhebber vanaf zijn twaalfde jaar We kunnen gerust zeggen een
geweldig resultaat voor deze sportieve, sympathieke en spontane liefhebbers.
Kees Poel

Gebr. Schrik, Ter Apel

1e Vierzon

Noordelijke Unie Zone 4
Bij mijn vorig bezoek aan de Gebr. Schrik, Henk en David, kreeg ik toen ik wegging nog even gekscherend
gezegd, we hopen dat we je over twee weken weer spreken. Dit was natuurlijk een grap en niemand had kunnen
bedenken dat dit ook zou uitkomen en zoals de beide broers nu vertelden zeker zij niet. Degenen die het meest
verbaasd waren zijn zijzelf.
Zo erg dat David nog een weddenschap verloor, omdat hij
ervan overtuigd was dat ze de prestatie van Chateaudun
niet zouden kunnen herhalen. Niets bleek minder waar te
zijn, want ook op Vierzon behaalden zij wederom een 1e en
2e in de Noordelijke Unie Zone 4 en daar kwam nog een 9e
op teletekst bij. De broers Henk en David waren er vooraf
wel van overtuigd dat de duiven na Chateaudun nog steeds
in goede doen waren, maar dit heeft absoluut ook hun
verwachtingen ver overtroffen. Deze keer was het een
halfzusje van de winnares van Chateaudun met het
ringnummer 17-4706866. De vader is een doffer van De
Laere uit België x de moeder komt uit de eigen Schrik-lijn.
De winnende duivin was thuis om 18.27 uur met een
snelheid van 1123 mpm op een afstand van 722 km.
Tevens werd deze duivin 2e in de afdeling 10 van 1.267
duiven en 2e Nationaal in de Sector 4 van 3.092 duiven Er
werden deze vlucht 13 duiven ingekorfd en daarvan vlogen
er 8 prijs.
De laatste weken zijn hectisch geweest vanwege de vele felicitaties uit het gehele land. Felicitaties zowel per
telefoon, email en persoonlijke bezoeken. Zelf kunnen ze ook nog niet bevatten wat er allemaal is gebeurd en
hun is overkomen.
De broers kijken met heel veel plezier terug op een geweldig geslaagd seizoen en wachten nu op de
kampioenenhuldiging van de Noordelijke Unie waar zij zeker niet zullen ontbreken, want ook dit jaar behoren
ze weer tot de kampioenen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik beide keren heel spontaan en hartelijk ontvangen
ben in Ter Apel en we hebben toch weer afgesproken tot spoedig.
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.
→Reclames op deze uitslag indienen bij Gerard Kok via mail ghkok37@gmail.com voor 10-09-2019.

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

