J. Hooymans, Kerkdriel

1e Chateaudun Noordelijke Unie Zone 1 en totaal van 15.359 duiven.

Onder warme weersomstandigheden moesten de duiven huiswaarts keren, onderweg kampend met veranderende winden.
De duif die hier het beste mee om kon gaan was de jaarling doffer de NL19-1022619 van Jan Hooymans, die met 1342
meters per minuut de 500 km aflegde en om 14.23 uur op de hokken arriveerde.
De liefhebber achter deze deur voorstellen is een open deur intrappen. Jan Hooymans (52) is wereldwijd bekend en heeft
reeds vele malen een 1e NPO op zijn naam mogen schrijven. Vanzelfsprekend wint ook deze duif een 1e NPO in de
Afdeling 7 tegen 2.860 duiven. Bekendheid werd door Jan Hooymans verworven door zijn fameuze “Harry”, de allerbeste
dagfondduif die ooit in Nederland gevlogen heeft en vanzelfsprekend is deze duif nog steeds aanwezig in de bloedlijnen
van de huidige generatie vliegduiven bij Hooymans (en bij anderen).
Ook de nakomelingen “New Harry” en “Harry
Junior” bewijzen hun gouden genen op het
kweekhok, evenals de broers en zusters van “Harry”
zoals “Alexia”. Momenteel boekt Hooymans ook
successen in België op 2 plaatsen en in Engeland en
natuurlijk met Hooymans NL met Christian van de
Wetering. Maar op 15 augustus was het dus Jan
Hooymans zelf, vanuit zijn eigen privé locatie in
Kerkdriel, die de champagne uit de kast kon halen.
De vliegduiven van Jan Hooymans worden verzorgd
door Evert Steenis (weduwnaars en jongen) en
Silviu Glodenau (weduwduivinnen, ZLU en jongen).
Deze twee jonge kerels zijn de hele week met de
vliegploeg bezig en hebben een goed seizoen
gedraaid op alle fronten. Evert merkte vorige week
al dat de doffers super goed kwamen (Fay aux
Loges), maar dat net die echte teletekst duif nog
ontbrak. Zijn woorden werden zeker gehoord door
de krasdoffer NL19-1022619 en die beloonde zijn
baasje op deze laatste dagfondvlucht Chateaudun
met de 1e prijs van het hele concours.
Evert heeft de “619”overgedoopt tot “Silviu” als
eerbetoon aan zijn collega verzorger. “Silviu” is een
vrij kleine kras doffer die tot nu toe 3 prijzen won op
6 vluchten. Zijn vader komt, hoe kan het anders uit
“Harry” en zijn moeder uit “Fighter Gloria” (Bert
Vandenberghe) x “Alexia” (zus “Harry”).
Op de foto Evert Steenis met “Silviu”
De partners van de doffers en duivinnen blijven altijd thuis en in dit corona jaar zijn ze lang verduisterd. Tevens hebben
de doffers tot mei gebroed om de vormpiek uit te stellen. Er wordt gevoerd met Championsmix en Matador. Er wordt
regelmatig gecontroleerd door de dierenarts. Buiten een geelkuur in mei, hoefde er dit jaar niet medisch te worden
ingegrepen. Prachtige afsluiter en proficiat geheel Team Hooymans!
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 05-09-2020.

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

A.J. Kok, IJsselmuiden

1e Chateaudun Noordelijke Unie Zone 2 van 4.717 duiven
Een enorme boost in zijn duiven carrière … zo noemt Arnold Kok het
seizoen 2020 en de vlucht vanuit Chateaudun in het bijzonder. Na vele
successen in het verleden ‘kwam de klad er een beetje in’. Enkele nieuwe
duiven, het scheiden van de dagfond -en de grote fond duiven en
aanpassingen aan het hok op aanwijzing van Martin van Zon, bleken een
gouden greep; in 2020 behoort Arnold tot de top van de dagfond in de afd. 8.
De beloning kwam op Chateaudun, waarop de 1e Zone 2 tegen 4.717 duiven
werd gewonnen door de NL19-1270915 ‘Noa’. Haar pedigree toont direct
een stuk van Arnold’s en Mathijs’ (zijn zoon, waar de kwekers zitten) rijke
duivenverleden. Vader is namelijk ‘Blue Surprise’, 1e NPO Gien 9.261 d. in
2014 en exponent van de fameuze ‘Mickey’ lijn van H & O uit Nieuwendijk.
Een zus van ‘Noa’ won al 7e NPO Gien 9.397 d. 2017 en diens dochter won
in 2020 de 4e NPO Noord Bourges. Een sterke lijn kopvliegers dus. Arnold
sluit het jaar af in de top 15 van de dagfondkampioenen van de GOU Afd. 8.
Voor de dagfond staan 9 nestkoppels ter beschikking en 12 nestkoppels
verdedigen de Kok-eer op de grote fond. De intentie was om ze dit jaar
gescheiden te laten trainen, maar dat bleek geen haalbare kaart. Toch zou dat
volgens Arnold wel de ideaalsituatie zijn. Doffers trainen ’s ochtends een
krap uurtje en de duivinnen ’s avonds met gemak vijf kwartier. Tussen de
dagfondvluchten door krijgen ze rust. Voor nestduiven prima volgens
Arnold. ‘Noa’ werd ingekorfd op een jonkie van een week oud. Ze mistte de
tweede dagfondvlucht omdat haar doffer verloren was gegaan; op de andere 2
vluchten won ze goede prijzen, ruim 1:10.
Albert Roording

Gerrit Jan Beens, Genemuiden

1e Chateaudun Zone 3 van 3644 d. en 8e totaal van 15.639 d.

De namen Beens en Genemuiden worden veelal geassocieerd met Arjan Beens, maar mocht Gerrit Jan (ofwel GJ) al in de
schaduw van zijn broer hebben gestaan, dan is hij daar dit seizoen beslist wel uitgestapt. In 2011 werden 3 duiven
aangeschaft bij Henri van den Berg, IJsselmuiden, waaronder een duivin uit Olympic Nicole. Dat was zijn eerste stap in
de richting van zijn specialisatie de dagfond. Vanaf 2014 werd daarop
gefocust en al in 2017 had hij zijn boel op de rit.
Maar 2018 werd een rampjaar. Er bleven ongewoon veel duiven achter
van de dagfondvluchten en de oorzaak is nooit achterhaald. Maar GJ zette
door met als resultaat dit jaar: op de dagfond met 3 vluchten op Teletekst
en op de 4e een 8e en 10e NPO GOU Noord!! GJ speelt zijn duiven op
nest, maar niet op jongen. Hij laat ze doodbroeden en dan beginnen ze aan
een nieuw legsel. De winnende duivin NL19-1265056 stond nog op 2
oude pennen en maakte daarom pas op de 3e dagfondvlucht haar debuut.
Ze pakte een knappe prijs en deed het dus op Chateaudun dunnetjes over.
Ze kwam trouwens slechts 20 seconden tekort voor de 1e NPO GOU!!
Zoals menigeen wel eens gebeurt, miste GJ de aankomst omdat hij i.v.m.
hoge nood even naar binnen moest. “Het kan nog wel even.” dacht hij,
gezien de tijden op de voorhand. Maar al gauw werd hij wakker geschud
door de melding van de duif op zijn telefoon. In haar stamboom treffen we
de namen aan van Albert de Wilde, Henri van den Berg en Aart Hup. Als
ik vraag, waaraan GJ zijn succes te danken heeft, antwoordt hij: “De cirkel moet rond zijn: knappe duiven en een goed
hok en het is aan de liefhebber de cirkel rond te maken.” GJ steekt er dan ook veel tijd in. Om half 6 gaan de oude duiven
los en na een half uur komen daar de jongen nog bij, zodat een flinke koppel er een degelijke training van maakt. Tussen
2 dagfondvluchten worden ze de eerste week vrij licht gevoerd, in het weekend weggebracht en gelost op circa 50 km, en
in de 2e week weer opgevoerd. Bij een dierenarts komt hij zelden, maar vóór het seizoen noteert hij in een geprint
vliegprogramma al op welke data de hokken met een Koudijsblokje worden uitgebrand en wanneer de duiven een geelpil
(zaterdag én zondag) krijgen. Bij mijn bezoek bleek dat Gerrit Jan zijn zaakjes heel goed voor elkaar heeft en dat op een
schitterende accommodatie in hartje Genemuiden. Aan de plannen voor 2021 wordt al gewerkt!! Want zo’n jaar als 2020
smaakt natuurlijk naar meer.
Arnold Kok

J. Tolsma, Driesum

1e Chateaudun

Noordelijke Unie Zone 4 van 2.617 d.

Voor de overwinnaar van Chateaudun Zone 4 moeten we deze keer wel echt in
het Noorden van Friesland zijn, want Driesum moeten we zoeken tussen
Drachten en Dokkum, een plaatsje met ongeveer 1000 inwoners. De winnende
duivin op deze loodzware vlucht is de NL18- 5101632 en werd gespeeld op
weduwschap. Johan speelt alleen maar weduwschap. Mede door zijn drukke
baan moet hij zijn tijd goed indelen en mogen we hem rekenen tot de kleinere
liefhebbers.
Dus des temeer respect voor deze prestatie. De winnende duivin heeft ook als
jaarling al goed gepresteerd, maar dit was natuurlijk wel de beste prestatie. Via
de meldlijst had Johan al snel in de gaten dat hij echt een vroege duif had, want
gezien zijn afstand van 668 km zit hij redelijk op de achterhand. Hij heeft eind
vorig jaar streng geselecteerd en dat betekende dat hij dit jaar maar 20 oude
vliegduiven heeft.
De moeder van de winnende duivin komt van Bert Leegsma via Jouke Rottine
en de vader ook van Jouke Rottine uit Zwagerbosch. Johan is reuze tevreden
over deze duiven en doet het goed met het soort van Jouke Rottine.
De duivensport is Johan met de paplepel ingegoten. Vanaf zijn 6e jaar was hij
in de duivenhokken te vinden bij zijn vader en broer. Toen hij al op jonge
leeftijd ging samenwonen in Driesum “stonden daar eerder duivenhokken in de
tuin dan een bank in de huiskamer” vertelde Johan. Deze 41 jarige
duivenliefhebber geniet met volle teugen van zijn sport net als van de
gezelligheid bij zijn vereniging na het afslaan van de klokken. Johan nogmaals
gefeliciteerd met dit succes!
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
- Vishandel Gebr. Ras, Urk
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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