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Een gedreven duo in de duivensport

,-.,,.. p het moment dat ik achter mijn connpr,ter zit

% fuo^ een verslag te schrijven voor het NpOr_
'", w gaan is her nog bijna 6 weken voordar het

nteuwe selzoen llegint.
ledereen is weer vol verwachting en heeft een ze-
kere spanning om kampioen te worden. Na een
paar vluchten is het vaak al wel duidelijk wie een
mooi seizoen zal gaan hebben,
0p menig hok ztjn veranderingen doorgevoerd en
is er versterking gekomen,

Zo ook bij mU op het hok is het een en ander ver-
anderd! Een nieuwe start in de duivensport!
lk zie en hoor al heel veel mensen denken: wie is
deze liefhebber dan? lk zal mij eerst even voor-
stellen en gaande weg wordt duidehlk wat op dit
hok het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Met
ingang van dit nieuwe seizoen is mij gevraagd om
de actuele verslaggeving te verzorgen voor het
NPOrgaan en de Nationale vluchten, en in een
later stadium de onderdeel kampioenen van de
afd. 10 in het zonnetje te zetten, in samenwer_
king en overleg met Bep Mosterd coórdinator
NP0rgaan.

Mijn naam is Annette Dokter en zit sinds miin
achtste in de duivensport. Ja,ja, een vrouw in áe
duivensport! Zoals zo velen ben ik aanraking ge_

komen met de sport door mijn vader. Hij is in
1978 begonnen. Als snel hadden de duiven miin
aantrekkingskracht. En ja ik werd besmet met áe
duivenbacil. Heb jaren in combinatie gespeeld
onder de naam T. Dokter & Dochter. Met hele
mooie hoogtepunten. In 1995 hoorden wij bij de
kampioenen van de toemalige NOBvp (afdeling
Noord). Met een teletekstvermelding op La Fertà
Bernard (een 6e NpO).
lk heb bijna altijd een eigen afdeling met duiven
gehad. Met name het jonge duiven spel was en
is MIJN spel, met toch ook de nodige successen.
Sinds 2001 woon ik zelfstandig en speelde nog
in combinatie. Door mijn werk en volgen van een
opleiding zat het helemaal zelfstandig spelen er
nog niet in. In 2007 heb ik mrjn studie afgerond
en toen kwam er al snel een hok op het erf. In de
winter van 2006 was ik al op zoek geweest naar
de duiven die het hok moesten gaan vullen. lk
ben bij Peter Grlbels in Reusel geweest. Daar wer-
den 6 jongen gehaald. Het Klak soort heeft mij al_
tijd fetrokken. Daarnaast kwamen er duiven van
Jan Westen uit Ter Apel. Dit moest mijn basis wor-
den.
In 2007 is er een hok van g meter geplaatst en
dit had 4 afdelingen. Hier kwamen toen 60 jon_
gen op. Het ging eigenlijk direct al voortvarend,
ook al zeg ik het zelf. Het doel was toen om bin_
nen 5 jaar een goed hok met duiven te hebben en
goed te kunnen spelen. In 200g had ik ge beste
midfond duif van de afdeling 10.
Daarnaast ontstond er ook steeds meer interes_
se op het bestuurlijke vlak. De laatste 6 jaar heb
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ik gefunctioneerd als verenigingssecretaris en ra_
yonsecretaris. Sinds 2 jaar is er ook een interes_
se voor het afdelingsbestuur. lk heb een jaar
meegelopen binnen de afdeling 10 om ervaring
op te doen en sinds een jaar ben ik bestuurslid.
Als het allemaal mee zit word ik gekozen om de
nieuwe secretaris van de afdeling 10 te worden.
Hier heb ik erg veel zin inl

Nu in 2011 zijn we 4 jaar verder. 2OI2 Had miin
jaar moeten worden met mijn kolonie. Dat gaát
niet gebeuren. Niet in 2012 in ieder geval en niet
met de Gijbels duiven en de duiven van .Jan Wes_
ten. Hoezo niet? Nou ook op dit hok is het afgelo
pen jaar VEEL veranderd en is er VEEL versterking
gekomen. Veel schrijf ik met hoofdletters want zo
groot is het ook. Maar wel een hele mooie veran_
dering en de successen zullen zekergaan komen.
Het doel bhjft nog steeds om over 5jaar professi_
oneel te gaan spelen. Maar dan start het in
2011! Dus 2016 wordt ons jaar. Ja, u leest het
goed. lk speel niet meer onder mijn eigen naam,
maar Den weer in combinatie gaan vliegen. Niet
met mijn vader dit keer. Maar mijn vriend Mark
Espeldoorn. In juli 2010 zijn we de jongen duiven
vluchten gestart onder de naam Comb. Espel-
doorn/Dokter. Het eerste succesje is er al, een
7e NPO (regio Noord) op Arras jonge duiven.
Wat is er dan zo bijzonder aan deze combinatie?
Aan de combinatie an sich, niets. Maar wel de
manier waarop wij elkaar hebben leren kennenl
2 Jaar terug kreeg ik op woensdagavond een aan_
vlieger tussen mijn oude duiven. Het was die
week al de zoveelste. ledereen waarvan ik een
duif aanmeldde zei: gooi maar weer los! lk had
mij voorgenomen nog één poging te doen en wan_
neer deze liefhebber ook zei: ,'Laat maar weer
los!", dan zou ik hem eens goed vertellen wat ik
van hem vond. En zo gebeurde het ook. Na een
tijdje uitgepraat (uitgeraasd) ïe zijn zei een me_
neer aan de andere kant van de lijn: ,,Bent u uit_
gepraat, mevrouw? lk kom deze duif wel halen!"
De duif kwam uit Ommen. Omdat we de volgende
ochtend toch naar Ommen gingen om de jonge
duiven te laten trainen werd afgesproken om de
duif tegen 7 uur te halen van de plek waar wij gin-

gen lossen. Van het een kwam het ander. Elke za-
terdag contact over de resultaten etc. In de winter
vele verkopingen en beuzen langs geweest. Een
seizoen in 2010 gehad waar weinig aandacht
v00r de duiven was. De afstand tussen Ter Apel
en Ommen was te groot om ook nog beiden op ie_
ders hok goed te presteren. In juli 2010 werd
daarom ook besloten om met mrln jongen in com_
binatie te gaan vliegen.
Ook is toen het besluit genomen om in Ter Apel
verder te gaan met de duivensport en natuurliik
ons leven samen! Het besluit is toen ook geno_
men 0m nelemaal weer opnieuw te gaan begin_
nen in het seizoen 201t. ln augustus 2010 is er
een hok bijgekomen van g meter. De accommo_
datie bestaat nu uit 20 meter hok. Het doel is nu
0m aan de top van de duivensport mee te kunnen
doen.
Hier is zeker 5 jaar voor uitgetrokken. Van beide
kolonies is afstand gedaan. De duiven met een
goede afstamming zun in de verkoop gegaan en
de rest naar de poelier. Vele andere duiven van
erg goed spelende liefhebbers zijn weer op het
hok gekomen. Er zitten hier nu 3 soorten duiven
waarmee we een sterk hok met duiven willen oc
00uwen.

Hoe gaat het jaar 2011 eruit zien? De aandacht
gaat uit naar de jongen. Er worden dit iaar zo'n
200 jongen gekweekt. Hierdoor kan er een stren-
ge selectle plaatsvinden.

De oude duiven van mij, totaal 24 koppels, zijn in
2 groepen gesplitst. Wr.1 gaan vliegen met 12 we-
duwnaars en 12 weduwduivinnen. We besteden
veel trld aan de duiven en vinden beide onze ont_
spanning en plezier hierin. Beiden hebben we een
volle werkweek. Maar we hebben het goed kun-
nen regelen. Mark is op de donderdagmiddag vrij
en ik op de dinsdagmiddag. Hierdoor is ruimte
om 0e Jongen goed te laten trainen en weg te
brengen. Mark werkt in Ommen. Dat is ruim 50
km voor de duiven. De duiven gaan elke dag mee.
Goede training dus.

Hier dus veel verandering en de gedrevenheid is
erg groot. Ambitie is er zekerr
lk wens iedereen een heel goed en sportlef sei_
zoen toel We spreken elkaar vast nog wel eens
een keer. Als het niet in de sportieve zin is dan
weÍ op bestuurlijk niveau. Wij laten in ieder geval
van ons horen. Misschien nog niet in 20It maar
zeker dejaren er na! En als u een NpO of een na_
tionale vlucht mocht winnen dan sta ik bii u op de
stoep!

Annette Dokter
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