
"Kannibaal" (Dirk van Dyck) maal een dochter 
van "Den As" (Heremans-Ceusters) en deze 
won zelf ook een 1e prijs tegen 3715 duiven. 
De winnaar was vorig jaar 1e duifkampioen 
Vitesse in Afdeling Friesland'96 en 3e Asduif 
Vitesse bij WHZB / TBOTB. Naast deze 
1e prijs tegen 2402 duiven won "Primus" 
eerder al o.a.: 4/929 d., 9/2217 d., 10/5010 d., 
12/1111d., 13/2498 d., 18/2346 d. Een duidelijk 
voorbeeld van een klasse duif die afkomstig 
is uit klasse ouders! De 2e prijswinnaar is 
rechtstreeks afkomstig van Fernand Marien 
en komt ook weer uit een volle zuster van de 
"Super 53". Ook de nummer 2 won al een 
hele reeks vroege prijzen. Op deze vlucht 
heeft de lijn van de "Super 53" zich opnieuw 
van zijn beste kant laten zien. Wederom een 
prachtige overwinning die de Atema's toe 
kunnen voegen aan hun toch al rijk gevulde 
erelijst! 
De top 10 van 2402 duiven; 1,2. Comb. 
Atemo, Noordbergum 3,8. Comb. Tj. en A. 
Bosmo, Buitenpost. 4. H. Postmo, Zwaag
westeinde. 5. J de Jong Jr, Ee. 6. A. Wijben
go, Zwaagwesteinde. 7 S. Kloostermon, De 
Valom. 9. S.O. Wierstra, Twijzelerheide. 10. L. 
v.d. West, Twijzelerheide. 

Foppe de Haan 

Samenspel D: 
Het was de dagfondkampioen van vorig jaar 
die toesloeg op deze vlucht. Hij eindigde 
helaas net naast teletekst, maar alsnog waren 
Douwe en Peter Soepboer tevreden met 
een mooie duif op tijd. In totaa l hadden ze 
30 duiven mee op deze vlucht en daarvan 
stonden er 19 op de uits lag. Wat een gebrui
kelijk percentage is voor hun. De winst werd 
opgeëist door de jaarling duivin 14-1440250. 
Ze stond als tweede getekende op de lijst 
en dat natuurlijk niet voor niets. In een maand 
tijd vloog ze al de 15e NPO op Gien en won 
zee en 1e op Quiévrain tegen 1111 duiven. 
Ze vloog altijd wel haar prijsje, maar Douwe 
denkt dat ze extra geprikkeld is doordat ze 
een andere doffer heeft gekregen. Ze heeft 
tot nu toe dit j aa r al 10 prijzen gewonnen. Het 
kopvliegen heeft ze absoluut niet van een 
vreemde, want nota bene Olympic Toe is 
haar vader. Deze Olympic Toe was de natio
nale uitblinker op de dagfond de laatste twee 
jaar en werd afgelopen winter bekroond tot 
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De laatste midfondvlucht van het seizoen 
stond op het programma. De du iven wer
den in Pt. St. Maxence om 7.10 uu r ge lost 

Olympiade duif en 1e asduif dagfond in de 
competitie WT. Haar moeder komt van Foeke 
Hoekstra uit Ternaard en is een kleindochter 
van de Super 53 van combinatie Atema. Als 
we kijken naar de voorbereiding van deze 
vlucht, gaf Douwe te kennen dat hij samen 
met Foeke Hoekstra zijn duivinnen op die 
warme zaterdag dat alle vluchten werden 
afgelast toch heeft gelapt. Foeke nam ze 
mee en loste ze rond 06.10 uur in Apeldoorn. 
Dat ging goed en heeft vast een steentje 
bijgedragen. Wat Douwe verder opviel was 
dat hij dit seizoen met 16 duivinnen is gestart 
en dat nog steeds alle 16 er zijn. Verder wou 
Douwe kwijt: 'Eindelijk zat er eens oost in de 
wind, want de ligging is erg ongunstig met 
steeds die westenwind. Dit was de 1e keer 
oostenwind. De grenzen van de twee sa
menspelen in het noordoosten van Friesland, 
namelijk C en D. konden beter in de lengte 
dan in de breedte.' 
De top 10 van 1796 duiven; 1. D & P Soep
boer; Burgum. 2. H. van der Bij, Opeinde. 
3. 8. Nijboer, Houtigehoge. 4. P Veenstra, 
Drachtstercompognie. 5. Comb. Mantel, 
Burgum. 6. Comb. Dijkstra & Co, Drachten. 
7 KR Spitthof, Oudega. 8. PJ. Wie/inga, 
Drachten. 9. J Hoekstra, Drachten. 10. Jon. 
J Bos, Boelenslaan. 

Wytse Mantel 

Samenspel E: 
Het was een traag verloop, gaven de 
w innaars in dit samenspel aan. Het gaat om 
Comb. Wijtsma-Visser uit Terwispel en zei 
zeiden: 'tussen onze eerste en tweede duif 
zat 20 minuten. 6 van de 10 duiven in de 
punten in het samenspel is natuurlijk prima 
maar we zijn zelf niet tevreden over het 
gat tussen de 1e en de 2e duif.' Winnende 
duif werd de blauwe jaarling duivin NL 14-
1423258. 'Ze stond niet bij onze aangewezen 
duiven maar heeft al eerder in de vereniging 
bij de eerste 10 gespeeld dus in die zin geen 
grote verrassing. We spelen onze duiven 
op weduwschap dus overige bijzondere 
motivatie is er niet. De laatste tijd houden 
we echter standaard de doffer thuis en dus 
spelen onze duivinnen iets constanter.' Deze 
eerste plek is tevens goed voor de 14e van 
de afdeling tegen 11.176 duiven. Als jonge duif 
won ze al eens een derde van 440 duiven in 

met een zu id oosten wind. De 52 jarige 
Johan van Houweling had voor deze 
vlucht 53 duiven ingekorfd waarvan er 25 
in de prijzen vlogen tegen 1014 du iven. 
Die zate rdag werden er bij andere afde
lingen al snelheden van boven de 1600 
meter gehaald. 
Er vanu it gaande dat onze du iven ook 
deze snelheden zouden halen werden de 
duiven rond 10.30 uu r op Leidschendam 
verwacht. Het was de 2 j arige doffer de 
" 13-1144620 " van Johan van Houwe-
ling die de 332,709 km het sne lste had 
afgelegd en werd geconstateerd op 
10.33.30 uur en dit was goed voor een 
sne lheid van 1634,934 meter per minuut. 
Dit leverde de overwinn ing op in kring 
Delfland tegen 1014 duiven en voor de 

de vereniging. De duiven hebben natuurlijk 
een weekje rust gehad omdat Chateauroux 
en Weert het weekend ervoor vanwege het 
extreem warme weer waren afgelast. Was dit 
niet gebeurt dan had ze toen ook gewoon in 
de mand gezeten, we spelen onze duiven in 
principe elke week door. Door omstandighe
den een afwijkende voorbereiding dus. Terug 
naar de afstamming van de winnende duif 
De vader is een leenduif, uit samenkweek 
van R.A. de Vries uit Heerenveen, vader is 
een broer van zijn afdelingswinnaar. moeder 
is een combinatie van duiven van van der 
Wal en Winkel uit Drachten, van Loon soort 
via B. van der Linde (speelde vroeger in 
Drachten ) en J. Hoekstra (Drachten). 
Qua stamopbouw in Terwispel is het een 
combinatie van duiven van diverse lief
hebbers. Wijlen J. Veenstra uit Drachten , 
Comb. van der Wal en Winkel uit Drachten, J. 
Poortvliet, J. Hoekstra, L. Dijkstra (Drachtster
compagnie) en R. Visser. De accommodatie 
is wel bijzonder en bestaat uit een hok in een 
bestaande schuur. Het vlieg hok is in totaal 
8.6 meter verdeeld in 4 afdelingen; doffers, 
duivinnen en twee afdelingen voor de jongen. 
De top 10 van 2545 duiven; 1. Comb. Wijts
mo-Visser; Terwispel. 2. H. van Dijk, Ooster
wolde. 3. F. Lugtmeyer, Tuk. 4. P de Vries, 
Donkerbroek. 5,9,10. H&A Roest, Tijnje. 6. H. 
Morsmon, Zwartsluis. 7 Adrie Kors, Steenwij
kerwold. 8. Wouter Vedder; Tuk. 

Samenspel F: 
De top 10 van 1921 duiven; 1. Johannes 
Nenljes, Urk. 2. Teake Fraterman. St. Nico
laasga. 3,6. Lelieveld & vd Locht, Scher
penzeel. 4. Comb. /&A Silvius, Oudehaske. 
5. M.R. Post, Haskerhorne. 6. Combinatie 
Fro-Sy, St. Nicolaasga. 8. 8. Hokvoort, Urk 
9,10. K. de Vries, Urk. 

Wytse Mantel 

Comb. Wijtsmo-Visser 

tota le Kuststrook werd het de vijfde plaats 
tegen 2963 duiven. De " 620" komt van 
vaderszijde uit de 07-818 ( Jansen / van 
Loon). Johan heeft deze doffer terug 
gekregen van Fred Eyken uit Den Haag. 
Van moederszijde komt de "620 " uit de 
11-042 (Minderhout / van Loon ) en is een 
zuster van de 08-600. Deze doffer was bij 
Johan een zeer goede vlieger en is daar
om ook en ige jaren geleden verhuisd naar 
het kweekhok. Er wordt hier gespeeld op 
totaa l weduwschap en de duiven krijgen 
voer van Mariman. De doffers vl iegen 2 
keer per dag en de du ivinnen gaan er 1 
keer per dag uit. 

Ron Sebel 
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