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Afdeling 10
in beeld

AÍdeling 10, Noordelijk gedeelte
Boxtel, S-9-2012
12.208 duiven, 558 deelnemers

Gombinatie
EspeldooÍh.Dokter
De op één na laatste vlucht van afdeling
10 werd een Espeldoorn-Dokter vlucht.
Het hele podium werd door deze man/
vrouw combinatie, bestaande uit Mark
Espeldoorn en Anette Dokter, in beslag
genomen.
En beste mensen, dit is voor slechts
weinigen weggelegd. Naast deze drie
topklasseringen pakten ze ook nog 3Z
van de 47 in de prijzen, een droomweek-
end! De overwinnaar is een jonge doffer,
de 374. Na 3 weken zag het er niet naar
uit dat het een topperlje zou worden. Hij
werd in Winschoten door een liefhebber
opgegeven. Ze hebben hem gehaald maar
tot aan de natour niet meer gespeeld,
bang om hem meteen weer te verspelen.
Samen met de andere natourduiven werd
hij opnieuw opgeleerd om lekker fris aan
de start te komen. Na een lossing om 1 1.00
uur bereikte hij het hok na twee uren en één
minuut vliegen, goed voor een snelheid
van 1.507 meter. Hijwerd meteen gevolgd
door twee hokgenoten die het feest dus
compleet maakten. De jonge doffer werd
op eieren van14 dagen gespeeld. Hij komt
uit een goed koppel. Een koppel dat door
geluK samen gezet werd en waar tot nu toe
rneerdere goede duiven uit zijn gekweekt.
De doffer is er één van Frans Zwols, de
drrr,,in is een Borgmansduif via de heer
Verbeek uit Hilversum. In het algemeen
waren het liefhebbers uit de omgeving Ter
Apel dle mooi weer speelden. De eerste g

duiven kwamen allemaal uit dit dorp. De
wind maakt de prijzen zeggen ze wel eens
en dat was nu dus ook het geval. Neemt
niet weg dat je zulke prestaties alleen met
duiven in forme kunt realiseren.
De toptien: 1.2.3. Espeldoorn/Dokter, 4.5.
G.A. Veninga-Smit, 6.7.9 Gebr. Schrik. 8.
Henk Keizer, 10. J. Oost.

Comb. Espeldoon-Dokter, Ter Apel


