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De totaal kampioenen jonge duiven 2010 
van de Afdeling Friesland'96 vinden we in 
Drachten. Het betreft een drietal nog jonge 
mannen, die spelen onder de naam Van der 
Wal & Winkel. Romke en Wietse van der Wal 
en Albert Winkel werden op 12 november 
2010 gehuldigd als primus van het totale 
jonge duivenspel in de Afdeling Friesland'96 
en dan praat je toch over in totaal zo'n 1.100 
spelende hokken. Een prestatie waar de 
drie jonge duivenvrienden met recht trots 
op zijn. 

Even voorstellen 
Van der Wal & Winkel bestaat uit de 32 jarige 
Romke van der Wal, welke werkzaam is in de 
gehandicaptenzorg. Hij is verantwoordelijk 
voor de verzorging van de vliegduiven. Zijn 
29 jarige broer Wietse, woonachtig in Ure
terp en van beroep hovenier, is verantwoor
delijk voor de kweekduiven, die bij hem thuis 
zitten. En tenslotte is daar de 31 jarige Albert 
Winkel, kameraad van Romke en Wietse. Al
bert is werkzaam bij de overheid en doet on
derzoek naar dierziekten. In de duivenwereld 
is hij bekend als vooraanstaand lid van de 
W.O.W.D. Hij doet de duivenadministratie, 
houdt de gezondheid van de duiven in de 
gaten en is bij de thuiskomst van de duiven 
natuurlijk altijd present. Tot afgelopen winter 
was men lid van 'De Nachtvliegers' in Drach
ten. Daarna maakte men de overstap naar 
'Vice Versa' eveneens uit Drachten. Via een 
vriendje op de basisschool kwamen Romke 
en Albert in aanraking met de duivensport. 
Toen ze voor het eerst duiven van een vlucht 
thuis zagen komen waren ze voor deze 
sport gewonnen. In 1997 startten Romke 
en Albert met duiven, twee of drie jaar later 
sloot Wietse zich bij hen aan. Lieuwe Dijkstra 
uit Drachtstercompagnie was in die eerste 
jaren hun mentor. Het was een periode van 
ups en downs. Toen in 2003 werd verhuisd 
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naar de huidige locatie was hen inmiddels 
één ding duidelijk geworden: naast een goed 
hok moet je goede duiven op je hok hebben, 
anders kom je er niet. ; 

Basisduiven 
Romke, Wietse en Albert vonden de goede 
duiven bij: Tjipke en Auke Bosma, Buiten
post - Jouke Rottiné, Zwagerbosch - Sjaak 
Buwalda, Nijemirdum - Comb. Ypma, Ela
huizen en Comb. Atema, Noordbergum. 
Stuk voor stuk grote namen in de Friese 
duivensport. De kolonie is van een beschei
den omvang ook al vanwege het feit dat de 
drie partners allen een drukke baan hebben 
met jonge gezinnen. Acht kweekkoppels, 
20 oude vliegduiven (ze spelen alleen met 
duivinnen) en een 40-tal jonge duiven, dat 
is het wel zo'n beetje. 
Spel met de jonge duiven 
In 2010 werd er het tweede weekend van 
januari gekoppeld. De eieren van de kwekers 
worden overgelegd naar de mindere vliegers. 
Uit de betere vliegers werd wel gekweekt. 

Wedvlucht Km Duiven Prijzen 

Wietse en Romke van der Wal 
en Albert Winkel 

Toen de tweede ronde van de kwekers 
was gespeend werden de jonge duiven 
verduisterd. Dit tot 1 juni, waarbij de duiven 
van 18.00 tot 08.00 in het donker zaten. 
Vanwege de kou was er in de kweekperiode 
al behoorlijk geselecteerd in het nest. Jonge 
duiven met luchtwegproblemen krijgen de 
kans om zelf over de problemen heen te 
komen. Coli ontstaan vanwege de stress is 
een ander verhaal. In 2010 werd daarvoor 
behandeld met para-coli mix van dierenarts 
Hans van der Sluis. De eerste dagen wordt 
er dan licht gevoerd met Matador Start . 
Overigens worden alleen de mengelingen 
van Matador gebruikt. Vanaf het moment dat 
de jonge duiven goed trainen is en blijft het 
50% Matador Start en 50% Matador Vlieg 
Premium. In het begin trainen de duiven één 
keer per dag. Als de vluchten eraan komen 
wordt de training opgevoerd naar twee keer 
per dag. De mannen proberen hun jonge 

Mee/prijs 
Zutphen 97 2924 d. 23 (1 e get.)- 99- 101- 103- 122- etc. 26/12 
's Heerenberg 139 2802 d. 14 (1e get.)- 30-103-108 -13i -etc. 26/8 
De Meern 137 2739 d. 65 -106 -112 -238 -268 -etc. 24/10 
Hazeldonk 204 2317 d. 131 (2e get.) -145 -401 24/3 
Isnes 306 2089 d. 11 (1 e get.) -47 -96 -193 -242 -etc. 24/8 
St. Quentin 413 1434 d. 11 -16 -20 (1 e get.) -96 -132 -etc. 20/9 
St. Quentin 413 970 d. 6 -7 -66-77(2e get.) -85 -etc. 20/9 
Derby Morlincourt 449 3138 d. 5 (teletekst) -22 -137 -268 -286 -609. 10/6 

Kampioenschappen Afdeling 11 Fries/and'96: 
1 e Totaal Jonge Duiven - 1 e Jonge Duiven Aangewezen - 24e Jonge Duiven Onaan
gewezen en 6e Asduif Jong met 'Esmee' 
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Het vlieghok van Van der Wal & Winkel 

duiven zo goed mogelijk op te leren: vier 
keer 5 tot 1 O kilometer - drie keer 25 tot 30 
kilometer en één keer naar Meppel, Lemmer 
en Lelystad. De eerste klokvluchten zit alles 
nog bij elkaar in één hok. Vanaf de vierde 
vlucht worden ze op weduwschap gespeeld. 
In 2010 startte men met 26 jonge duiven op 
de eerste vlucht, waarvan er na de laatste 
vlucht nog 22 over waren. Er waren negen 
jonge doffers, de rest waren duivinnen. Op 
vrijdagmiddag werden ze bij elkaar gela
ten. Het was leuk om de zien dat sommige 
jonge doffers met meerdere duivinnen in 

de schalen lagen. De jonge duiven werden 
na de jonge toer ook op de navluchten 
gespeeld. De verzorging is verder simpel. 
Naast de genoemde mengelingen wordt 
er een door henzelf samengestelde bak 
allerhande gegeven. Het medische plaatje 
is ook weinig schokkend: voor de vluchten 
een preventief behandelen tegen het geel. 
Daarna bleven de duiven schoon. Eens 
per twee weken controleerden ze zeven of 
acht duiven zelf tegen het geel en werd er 
niets meer gevonden. Wel werd er nog eens 
behandeld tegen de koppen met 'Sivotine' 
van Bogena. 
Aan het einde van het seizoen werd de jonge 
garde puur geselecteerd op prestaties. UiJ-

eindelijk kregen er 13 van de 22 een plaatsje 
in de vliegploeg van 2011. 
Een bijzonder wapenfeit is de prestatie die 
op de Nationale Derby van Morlincourt werd 
behaaJd met vijf prijzen van tien gezette 
duiven en de 5e stek op Teletekst. 

Tenslotte 
Romke, Wietse en Albert. Drie jonge mannen 
die hopelijk nog een hele toekomst in de 
duivensport voor zich hebben. Zij bewijzen 
dat je door eendrachtige samenwerking 
met relatief weinig middelen ook tot aan
sprekende prestaties in de duivensport kunt 
komen. Van harte proficiat en ga zo door 
mannen! G.Eikenhorst@kpnplanet.nl 
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Extra e·nergie, kracht en recuperatie 
voor super-vluchten 
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Bevorder spier- en conditieopbouw 

De Birdy-producten Flight-Power, Total-Recup en Super-Oil 
bevatten de nodige supplementen voor een optimale gezond
heid van uw duiven. De combinatie van deze 3 producten zal 
hun prestaties zienderogen verbeteren! 

Bevatten: 
• creatine, HMB, tribulus 

• aminozuren, elektrolyten 
• hoogwaardige onverzadigde vetzuren 

-
Vraag er naar bij de betere speciaalzaak of uw apotheker. 
Vanrobaeys NV - Tel. +32.56.41 24 07 
www.birdy-products.com - info@birdy-products.com 


