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Annette Dokter en Mark Espeldoorn
uit Ter Apel in 2011 uitblinkers in
het jonge duiven spel in Afdeling í0
grenzeloos verliefd werd met als gemeen-

schappelijke hobby de postduivensport!
In de zomer van 2010 vertrok Mark uit zijn
geboorteplaats Ommen richting Ter Apel,
waar hij zich vestigde bij Annette aan de
Munnekemoer Oost.

De postduivensport als gemeenschappelijke passie is overigens niet vreemd.
:;i:1:

Mark staftte in Ommen als 8-jarig jongetje
met duiven, daarvoor warm gemaakt door
zijn opa. In de 30 jaar dat hij daar bij 'De
Luchtpost' Ommen speelde kende hij de

gebruikelijke ups en downs, met bij tijd
en wijle leuke resultaten in rayonverband.
Annette, geboren en getogen in Emmercompascuum, had in vader Thijs Dokter
haar leermeester. Als kind was ook zij al
gefascineerd door duiven en jarenlang
soeelde ze met haar vader in combinatie.

Ze waren en zijn lid van 'La Vitesse' in
Emmercompascuum, een plaats die vooral

op de kaaft is gezet door de serie 'Toen
Annette Dokter en Mark Espeldoorn, Ter Apel
(Op de achtergrond reeds Duits grondgebied)
Het seizoen 2011 heeft in Afdeling 10 (met
leden grofweg uit Groningen, Drenthe en
een stukje Overijssel) een aantal nieuwe
en verrassende kampioenen opgeleverd.
Eén van deze kamoioenen is de combinatie

Espeldoorn-Dokter uit Ter Apel, een dorp
wat tot de gemeente Vlagtwedde behoort
en nog juist in de provincie Groningen ligt.
In deze regio wonen een aantal topmelkers
zoals Jan Keen, Bert Berends, Kees Mooiweer en Bennie Meijering die al jarenlang
tot de kampioenen behoren. Het jonge
gelukkige koppel Annette Dokter en Mark
Espeldoorn vormen samen een nieuwe parel voor deze uitgestrekte regio. Zijwaren
in 2011 de onbetwiste kampioenen jonge
duiven in hun afdeling. Op een zonnige najaarsochtend zet ik koers naar het noorden
en via dorpen als Barger-Compascuum en

niet komen ophalenl Daarvoor kende hij
Annette dus niet goed genoeg, want de
volgende dag ging Annette richting Om-

was geluk heel gewoon'. Annette Dokter,
momenteel locatie-manager van een verzorgingshuis in Ter Apel, is een dame met
pit. In '1998 kocht zij de oude woning met
grond en samen met haar vader bouwde
zij daar een nieuwe woning, een klus die
drie jaar duurde, maar het resultaat mag
er zijn! In 2007 startte Annette op de huidige locatie voor zichzelf met duiven. Ook
bestuurlijk staat Annette haar mannetje.
Zo is zij sinds een jaar Afdelingssecretaris
als opvolgster van de legendarische Henk
Hamming. Onder voorzitterschap van
Pieter Gast bestaat de bestuursploeg in Afdeling 10 vooral uit relatief jonge mensen,
met een eigen opvatting over het wel en
wee binnen de hedendaagse duivensport.
Annette daarover: 'De terugloop van het
aantal leden komt hier vooral door de
vergrijzing met daarbij het overlijden van
liefhebbers. Naar mijn mening moeten we

in een mooie vrijstaande woning met een
tuin van maar liefst 65 meter diep. Bij mijn
entree wordt ik uitbundig veruilelkomd door
de Schotse Collie Kaj, die de gehele duur
van mijn bezoek wat onrustig zou blijven.

Liefde voor elkaar en voor de duiven!
Tot 2009 hadden de inmiddels 40-jarige
Mark Espeldoorn en Annette Dokter elkaar
nog nooit ontmoet. Mark, geboren en getogen in Ommen en van beroep administratief medewerker op het Vechtdalcollege
in Ommen ving in dat jaar rond het begin
van de vluchten met de jonge duiven een
jonge duif van Annette op. Toen Mark Annette daarover belde zei hij op basis van
eerdere ervaringen: je zult de duif toch wel

men om haar jonge duiven op te leren en ze

ons bij promotie van de sport vooral richten

spraken af dat Mark daar ook zou komen

op de groep van pakweg 35 tot 60

Emmercompascuum kom ik uiteindelijk
aan de Munnekemoer Oost net binnen

met de verdwaalde jonge duif. Zo gezegd,
zo gedaan en tijdens die eerste ontmoeting

Kadervorming in de clubs en samenspelen
is een bron van zorg. Als dit verbetert gaan

de gemeentegrens van Vlagtwedde. Daar
wonen Mark Espeldoorn en Annette Dokter

klikte het zo goed tussen beiden, dat na
korte tijd de vonk over sloeg en het stel

zaken ook communicatief wat soeoeler

Mooie kampioenschappen topprestaties in 2011
1e Jong O.A. en 3e Jong A. in AÍdeling 10
'l
e Jong O.A. - 1 e Jong A. - 5e Dagfond O.A.

- 9e Dagfond A. - 4e, 7e en 1 1 e AsduiÍ
Jong - 5e Generaal Lang O.A. en 7e Generaal Lang A. in Rayon 7 Afdeling 10
Verder 21 kampioenschappen in de club 'La Vitesse' (21 l.)
Toptien NPO vluchten:
3e NPO Noord Pommeroeulj.d. van 9.964 d.
8e NPO Noord Pithiviers o.d. van 3.343 d.
10e NPO Noord Pithiviers o.d. van 4.034 d.

jaar.

lopen. Er wordt veel geroepen dat de leden
allemaal zo ontevreden zouden zijn. lk heb
hierover zo mijn twijfels. We hebben een
jonge groep bestuurders die veel waarde
hechten aan democratie en insoraak in ook
onze landelijke organisatie. Onze kiesmannen hebben tijdens de NPO vergaderingen
al het één en ander van zich laten horen'.

Huidige basisduiven

Naast hun werk is de duivensoort hun
grote passie, waar veel zo niet alle mo-
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gelijke vrije tijd in gaat zilhen.Ze zijn dan
ook van plan om de komende jaren op alle
disciplines mee te gaan spelen, inclusief
de meerdaagse fond. Hun huidige duiven
Komen van:

-

Jan Keen, Ter Apel. Vooral uit diens

bekende'Arrow-lijn'.

- Frans Zwols, Gramsbergen. Zowel rechtstreeks als samen met de Gebr. Ramaker,
Ommen. Uit bekende lijnen als 'Franske''De Drie Musketiers'en 'Game Boy'.
- J. Ramaker, Emmercompascuum. Twee
duivinnen van het soort van Frans Zwols.
- Hans en Eveft Jan Eijerkamp, Brummen.
Duiven van het ras Louis van Loon.
- A.J. Dankelman en wijlen Henk Schutte,
Ommen.
-
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nog 25 van over. Op de natoer werden ruim
90 jonge duiven gespeeld, waaronder de
aangeschafte duiven van Daan Rotman.

Deze duiven werden ook nog eens een
paar keer op de zg. 'taartvluchten' gespeeld van Dick Fijn in 't Loo, In totaalzijn
er hier nog een kleine 60 van over. ln 2012
zal er met 48 doffers klassiek weduwschap

worden gespeeld; 3 afdelingen voor de
vitesse- midfond- en dagfondvluchten
en één afdeling voor de doffers bestemd
voor de overnacht. Met duivinnen zal niet
worden gespeeld, eenvoudigweg wegens
gebrek aan voldoende tijd.

De oude duiven werden begin december

2010 gekoppeld. Er werd alleen uit de

gehaald die dit jaar op de natoer werden
gespeeld en waar er uiteindelijk 18 van

kwekers gekweekt. De eerste ronde werd
omgelegd naar voedsterkoppels. Na het
spenen van de jonge duiven gingen ze zo
snel mogelijk los. Er werd vanaf 1 maart tot

over bleven.

Huisvesting en hokbezetting
De vliegduiven zijn gehuisvest in een

1 juni verduisterd en wel van 18.00 - 08.00
uur. In de middaguren traint de jonge garde

tweetal mooie Punt hokken. Ruime hokken, goed geventileerd en dus droog. De
kweekduiven zitten in een hok van ruim 3
meter lengte met daarvoor een grote ren.

afhankelijk van hoe laat Annette van haar
werk thuis kan zijn. Begin mei begint de
opleiding. Eerst moeten ze leren drinken in
de mand. Daarvoor worden ze een vierlal
keren in de mand gezet. Als ze een dag in
de mand hebben gezeten worden ze op
het grasveld losgelaten. Daarna begint de
oeriode van africhten. Maar liefst 13 keer
waren ze dit jaar al succesvol opgeleerd
toen de veertiende keer op Hardenberg

Het kweekhok bestaat uit '15 koppels
kwekers. In 201 1 werd er gevlogen met
30 oude duiven afkomstig uit de oude
Klakstam van Annette, waarvan de doffers
goed presteerden met o.a. een 8e NPO
Noord Pithiviers van 3.343 d. en een 10e
NPO Noord Pithiviers van 4.034 duiven!
Verder werden er dit jaar 60 jonge duiven
gekweekt voor de '1 e tour. Na een desastreus verlopen africhting vanaf Hardenberg

25 zouden zich in het seizoen geweldig

ca. 40 km. werd toen ruim de helft kwijtgeraakt. Uiteindelijk zijn er na het seizoen

gaan manifesteren. Na deze klap werd er
weer gestad met opleren en het zelfver-

Vluchtresultaten 2011

zoals eerder reeds genoemd die geweldige
opdoffer kregen. Van de 60 waren er na

drie dagen welgeteld 25 thuis! Maar deze

:

02-07 Zutphen 2.396 d.
09-07 Duiven
1.991 d.
23-07 Zutphen 1.956 d.
30-07 Ravenstein 2.109 d.
06-08 Lommel 2.018 d.
1 3-08 Strombeek 1 .852 d.
20-08 Pommeroeul 1 .776 d.
27-08 Arras
1.194 d.

trouwen was snel terug bij de resterende
groep!
De eerste drie vluchten zaten ze bij elkaar
in één hok. Op donderdagavond werden
er broedschotels en stro in het hok gezet

en overal vormden zich dan koppeltjes.
Vanaf de vierde vlucht werd er oo de deur

gespeeld. Op vrijdagmiddag mochten
doffers en duivinnen bii elkaar en ook nu

kampioen met de jonge duiven.

usselkan aal 22 jonge duiven

M

Links : Het kweekhok met ren - Rechts :
De beide vlieghokken. Het zijn beide Punt
hokken, droog en goed verlucht, waar de
zon in de ruime tuin overal ooed bii kan.

Hoe werden Annette en Mark

Voor de overnachting werden bij Daan

Rotman uit

|

1,2,3,4,38, 100, 108, 165 enz.
3,8,9, 26,27 enz.

3, 6, 1 1, 105, 106 enz.
3, 4, 12, 13, 17 ,28,68,76 enz.
16, 17 ,30, 1 15, 137 enz.
12, 51 ,83, 1 05, 107 , 114 enz.
2, 35, 39, 41, 54,76, 99, 100 enz.
3,14,16,18, 19, 32,112 enz.
Deze prestaties werden behaald in Rayon 7 van Afdeling 10.

28/14
27/08
26/09
26/13

zol tc
25/13
26/18
z+t tó

Boven: De NLl1-1183883'de 883'. Krasduivín,
100o/o Van Loon uit 'Levi' Hans en Evert Jan
Eijerkamp x een duivin van de Comb. Weíjers. 'De
BB3'vloog o.a. 3e NPO Noord Pommeroeul van
9.964 duiven!
Onder : De NL1 1 -1 1 83976. 100% Frans Zwols,
Gramsbergen. Vloog o.a. 1e Zutphen van 247 d.
- 2e Lommel van 266 d. - 2e Strombeek van 253
duiven en 2e Ravenstein van 563 duiven.
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Keen Light, een lichte mengeling naar
het idee van Jan Keen, die bij BeYers
wordt gemengd. De jonge duiven werden
in het begin van de week krap gevoerd
en naar mate de week vorderde werd

weer broedschotels met stro op het hok.
Even leken de orestaties minderteworden,
maar gelukkig zette men door met achteraf

het bekende resultaat. De duiven vlogen
alleen het jonge duiven programma met
één natoervlucht (de week tussen Arras

in Ommen en neemt Annette de

vezorging

over. Om acht uur is normaal alles weer
binnen en gaat Annette naar haar werk.
In noodgevallen springen de ouders van
Annette bij.

en

's Middags komt Annette om half vijf thuis.

vrijdagmorgen volle bak en op vrijdagmiddag half vijf een paar handjes snoepzaad
om de duiven nog eens te laten drinken.

De duiven gaan los en zij begint dan met
het schoonmaken van dehokken. Als wat
later Mark weer thuis komt neemt hij het
van Annette weer over, die dan voor het
eten gaat zorgen. Na het eten zijn beide in
het seizoen nog wel enkele uurtjes op het
hok te vinden. Het contact met de duiven
vinden beide heel belangrijk. Regelmatig
zitten ze op een krukje in het hok bij de
duiven. Deze ziin dan ook heel mak' Het
verzorgen en begeleiden van de kolonie
doen beide met heel veel plezier. En iedere
week is er dan weer die spanning: levert

er opgevoerd. Op donderdagavond

De drinkenspotten die staan te drogen in de zon,
ze worden frequent gereinigd met halamid

-

Oo Arras en Morlincourt, de laatste twee
vluchten met de jonge duiven, werd de
voeding aangevuld met Energy Plus van
Versele. Bij thuiskomst zit er altijd Belgasol
in het water. Op zondag mineralen van Dr.
Mariën over het voer; dit wordt later in de
week nog een keer herhaald. Verder krijgende duiven wekelijks ook Forte Vita van
Travipharma. De controle op de gezondheid van de duiven ligt in handen van Dr.
Mariën. die eens per 6 weken de duiven
nakijkt. Van hem worden ook de bekende
mineralen- en conditiepoeder gebruikt. De

en Nationaal Morlincourt).
Op Nationaal Morlincourt, welke niet telde
voor het afdelingskampioenschap, werden
20 duiven gespeeld, waarvan er 12 een
prijs spelen te beginnen met de 5e in het
NIC Ter Apel tegen 613 duiven.

jonge duiven werden door Dr' Mariën geënt
tegen pokken en paramixo. Verder is ook
hier de filosofie: geen medicamenten als

Verzorging
Alle duiven krijgen 365 dagen per jaar Jan

oeriode van verduisteren om 06.00 uur los.
Om half zeven veftrekt Mark naar zijn werk

het niet nodig is.

Taakverdeling
's Ochtends gaan de jonge duiven na de

de geleverde inspanning de verwachte
prestatie op.

Slot
Annette Dokter en Mark Espeldoorn, twee
jonge mensen die de liefde voor elkaar
hebben gevonden en die samen één grote

passie hebben: de postduivensport. In
één woord fantastisch! En de toekomst:
gaan voor het hoogst haalbare in de duivensport. We zullen ze het komende jaar
G.Eikenhorst
nauwlettend gaan

volgenl

