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Sjaak Buwalda vinner  1. NPO 

Orange, 2. Nat. Orange 2013 med 

“Halina“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tekst: Artikkel innsendt av Terje 
Hjelmaas gruppe 13 
 
Det er midtsommer og det går sakte 

men sikkert mot slutten av flyve- 

sesongen for maraton flyvningene. 

Den kalde starten på sesongen og 

varmebølgen de siste ukene, med 

konstant tørr motvind, gjør det ikke 

lettere for våre kjære duer. 120 

entusiastiske Frisian maraton 

spesialister sendte 837 av sine 

favoritt  duer til NPO Orange            

(Rhone Valley derby). Orange var 

også et nasjonal slipp, hvor det ble 

sendt 1487 duer. Slippet går fra 

sør/øst i Frankrike og ikke den 

vanlige Atlantic rute eller 

Pyreneene. Orange er alltid et 

steinhardt slipp, grunnen til det er at 

duene må fly mot den fryktede 

Mistral vinden, dette gir sterk 

motvind.   På fredag morgen kl. 

07.00 ble duene sluppet, ut over 

dagen ble det ekstremt varmt, så 

det skulle bli tungt for vinnerduen 

som skulle fly de 972 km til sitt slag. 

Som ventet ble det et meget hardt 

slipp ingen duer på dagen i den 

nasjonale seksjon nord, det har for 

øvrig aldri kommet duer den første 

dagen på dette slippet i denne 

seksjonen. Men på lørdag morgen 

kl. 07.47 kom den 3 år gamle 

hunnen ”Halina” som tilhører Sjaak 

Buwalda. ”Halina” kom stupende  

som en hauk fra skyene og landet 

rett på innflyvningsbrettet i hennes 

hjem i Nijemirdum. Hun holdt en 

snitt fart på 893 meter per minutt og 

ble stemplet ½ time før neste due i 

Frisian provencial slippet, hun tok 

også en kjempeflott 2 plass  

 

 

 

 

Nasjonal. Etter den klassiske 

nasjonale St. Vincent som var Sjaak 

sitt dårligste resultat noen gang, 

bestemte Sjaak seg for å gjøre det 

beste ut av situasjonen og satt dette 

teamet av duer over på det naturlige 

system, han flyr sine duer normalt 

på det totale system med både 

hanner og hunner et system han har 

hatt stor suksess med. Teamet ble 

gjort klart for Rhône Valley semi 

classic på 14 dager egg. Som en del 

av oppbyggingen til slippet kjørte 

Sjaak to treninger med bil på 50 km 

og 160 km. På kveldene ble de også 

sluppet ut med de 1 års flyve 

hunnene. ”Halina” fløy som første 

gang det naturlige system og dette 

motiverte henne ekstra for dette 

majestetiske resultatet. Hun er avlet 

direkte etter en Jelle Jellema han, 

hans bestefar er den legendariske 

”Orion” og innavlet på superavleren 

”Zwart Goud”. Hennes mor er 

”Carice“ direkte datter av “Rosten 

Cezar“, som igjen er halvbror til 

”Red Rising Sun” 1. Nat. Dax ’99 og 

halvbror til ”Rode 348 ” 4. Nat. 

St.Vincent ’01. ”Carise“ er også  

 

 

 

 

direkte datter til Sjaak Buwalda`s 

levende legende og stamhunn 

”Doutzen”. Doutzen vant for Sjaak 1. 

Nat. Ruffec + 10. Nat. Limoges 

begge to I 2006. Hun er også mor til 

den fantastiske ”Melinda” 1. Int. 

Limoges ’12 + 28. Nat. Limoges ’11. 

Som om ikke dette var nok er hun 

også bestemor til ”Lotus” 4. Nat. 

Orange 11. Helsøster til Doutzen er 

”Prada” 5. Nat. Bordeaux ’08. En 

helbror til ”Doutzen” er ”Mahad”, han 

er igjen far til ”Maicon” 5. Nat. 

St.Vincent  10. En annen halvbror til 

“Doutzen“ er igjen far til ”Murcia” 3. 

Nat. Cahors 10. Med “Halina“ sitt 

fantastiske resultat er enda en topp 

due lagt til i denne sterke maraton 

familie. Rett etter hjemkomsten fra 

Orange var ”Halina” flyttet til det 

allerede imponerende avlslaget til 

Sjaak Buwalda. Det kommer nok 

mange flere topp duer i årene 

fremover fra denne familien.  

Ikke glem at det på årsmøte i 

Stavanger i januar også kommer en 

del duer på auksjonen fra dette 

sterke avslaget til Sjaak Buwalda.  

 

 


