
Feestelijke kampioenehuldiging PV De Zwaluw 2018 

Op 24 november jl. hebben wij onze jaarlijkse kampioenen huldiging / feestavond gevierd. Voorzitter Theo de Bruin 
heette omstreeks 17:30 alle aanwezigen welkom en blikte kort terug op het afgelopen vliegseizoen. Na de opening 
konden alle aanwezigen genieten van een warm- en koud buffet. Het concept om de feestavond te laten starten om 
16:00 uur en daarna samen te genieten blijkt een beproefd recept, gezien de opkomst. Na het buffet was het tijd 
voor de huldiging van de kampioenen. Theo en Hendrik riepen alle leden die kampioen waren geworden één voor 
één naar voren om in het zonnetje te zetten. Twee kampioenen staken er in 2018 met kop en schouders boven uit. 
Dat waren Jouke Rottiné (11 eerste prijzen en 2e generaal kampioen onaangewezen / 1e generaal aangewezen) en 
Ane Bosma (1e generaal onaangewezen en 5 eerste prijzen). Na de huldiging van de generale kampioenen was het 
tijd voor de andere prijzen. In de Zwaluw zijn we gek op competitie en daarom hebben we nogal wat extra prijzen. 
Naast de boodschappenmanden (te winnen op de jonge duivenvluchten met 1 van de eerste 5 getekenden) was er 
de kweker-koper competitie en de jaarlingenkeuring. Op beide competities heeft het bestuur mooie geldprijzen 
beschikbaar gesteld. Prachtige competities die voor veel hilariteit en gezwets zorgen. Dat heeft een club nodig! Ook 
werden natuurlijk de wisselbekers weer uitgereikt. De winnaar van de "Sije Elzinga beker" (al sinds 1980 hebben we 
deze wisselbeker) was Hinkes Feenstra. De "Pieter Epema trofee" was een prooi voor Ane Bosma. Na een prachtige 
loterij was er rond 21:00 uur een einde gekomen aan het officiële gedeelte, echter veel aanwezigen vierden nog 
gezellig door zoals dat hoort. We kunnen terugkijken op een uiterst geslaagd jaarlijks samenzijn.  

 

De generale kampioenen van PV De Zwaluw in 2018: 

Achter vlnr. Brant de Roos (7e), Sietse Hiemstra (De BruinHiemstra 4e), Ane Bosma (1e), Jouke Rottiné (2e), Hinkes 

Feenstra  (5e), Jetze van Kammen (3e), Piet Broersma (6e). Voor Theo de Bruin (De BruinHiemstra 4e). Op de foto 

ontbreekt Loekie de Bruin (De BruinHiemstra 4e) 


