
Kampioenen 2015 Rayon De Driesprong in het zonnetje. 

 

Op vrijdag 23 oktober jongstleden hield Rayon De Driesprong haar jaarlijkse kampioenenhuldiging en prijsuitreiking. Het lokaal van de 

duivensportvereniging Gevleugelde Vrienden in Twijzelerheide was plaats van happening. De laatste jaren staan eigenlijk 2 elementen centraal 

op deze avond. Natuurlijk de huldiging van de kampioenen maar daarnaast ook de uitreiking van de cheque aan de instelling voor 

dagbesteding De Swaen. Rayon De Driespong en De Swaen hebben gezamenlijk een formule ontwikkeld waarbij de één een mooie 

prijzenvlucht heeft en de ander een mooie opbrengst voor interne activiteiten. De feestavond wordt dan ook goed bezocht door de 

deelnemers aan de dagbesteding en hun begeleiders.   

De avond werd geopend door voorzitter Johannes de Vries. Hij gaf aan dat het seizoen 2015 een behoorlijk goed seizoen was waarin vooral 

opviel dat er weinig jonge duiven verloren gingen. De laatste jaren blijven door onverklaarbare oorzaken steeds vaker teveel jonge duiven 

achter. Maar wellicht is 2015 daarin de kentering. Bij de oude duiven viel op dat er enkele zeer goede duiven zitten in Rayon De Driesprong, 

duiven die ook op landelijk niveau bij de top horen. En dat is toch wel iets om trots op te zijn. 

Allereerst was de uitreiking van de waarde cheque aan De Swaen aan de orde. Er waren door de deelnemers aan de dagbesteding weer zoveel 

sponsoren bereid gevonden om mee te doen dat het aantal sponsoren bijna groter was dan het aantal duiven. Volgend jaar nog honderd 

sponsors erbij en dan moeten we iets uitvinden om alle sponsoren nog aan duiven te koppelen. Uiteraard betekent deze deelname ook een 

grote opbrengst voor De Swaen en veel prijzen voor de sponsoren. De sponsoren legden tezamen 2350 euro in en dit werd verdeeld in 1200 

euro voor De Swaen en 1150 euro voor de sponsoren. Door de sponsoring van de Rabobank kon het bedrag voor De Swaen nog met 125 euro 

verhoogd worden naar 1325 euro. De Swaen gaat met dat bedrag de inventaris van het gebruikte pand in Veenklooster vernieuwen. De Swaen 

en Rayon De Driesprong zijn uitermate ingenomen met hun succesvolle samenwerking. Met natuurlijk dank aan de afzonderlijke sponsoren en 

aan de Rabobank.  

Op de foto de overhandiging van de cheque door penningmeester 

Jan Prins aan de afgevaardigden van De Swaen 

 

Vervolgens waren de kampioenen aan de beurt. Alle 

kampioenen konden naar voren komen om hun diploma en 

hun beker of bekers in ontvangst te nemen en het applaus 

van hun sportieve concurrenten te ontvangen. Het resultaat 

van een jaarlang flink zwoegen en tegenslagen overwinnen. 

Serieuze duivensport is topsport die in de zomer dagelijks een 

uur of vier in beslag neemt. En sommigen besteden wel het 

dubbele aan de sport. Bij de seizoen kampioenen (generale 

kampioenen genoemd) werd de top drie gevormd door 

Loekie en Theo de Bruin, Jetze van Kammen en Harry 

Loonstra waarbij Jetze en Harry de tweede plaats moesten 

delen. Ze hadden exact dezelfde punten behaald over het 

gehele seizoen. Dat gebeurt vrijwel nooit. De beste in het 

voorspellen van de eerste duif was de combinatie Johannes 

en Marcel Postma, zij hadden overigens ook de beste duif op 

de korte afstand en de beste duif op de middellange afstand. 

En dat was ook nog eens dezelfde duif, geen wonder dat deze 

duif daarmee ook de asduif oftewel de beste duif over het 

gehele seizoen was en geen wonder dat je dan goed de 

eerste duif kunt voorspellen. Het verenigingskampioenschap 

was voor Duivensport De Zwaluw Zwaagwesteinde, deze club 

had weer een flinke voorsprong maar ziet dit jaar voor het 

eerst sinds tijden weer een andere opvolger op het podium: 

de Gevleugelde Vrienden uit Twijzelerheide, zij werden 

tweede door de nummer twee van vorig jaar, De Reisduif 

Zwaagwesteinde voorbij te streven. Best bijzonder want de drie meest besproken topduiven zitten alle drie in De Reisduif.  



 

Op de foto staan de seizoen kampioenen van Rayon De Driesprong, v.l.n.r. Harry Loonstra (2ea) , Ane Bosma (4) , Jetze van Kammen (2ae) , Jolanda 

Kloosterman (9ae), Marcel en Johannes Postma (5), Johan Alma (6) , Hendrik Postma 9ae) , Hinkes Feenstra (8) , Theo de Bruin (1) , Ype van Kammen (5e 

aangewezen) en Cees van Tent Becking (7). 

Naast de huldiging van de kampioenen en de uitreiking van de cheque aan De Swaen werden er ook nog veel prijzen uitgereikt maar dat 

gebeurt de laatste jaren in een zekere stilte. De prijzen bestaan veelal uit waardebonnen en niet meer uit blinkende fietsen of 

keukenapparatuur. Zo gingen er nu weer heel wat envelopjes met inhoud mee naar huis.  

De avond heeft de laatste jaren meer van een gezellig samenzijn dan van een feestavond zoals vroeger. Het is iets minder druk bezocht en iets 

ingetogener maar nog altijd gezellig en met de verdiende aandacht voor de prestaties van de kampioenen. En met een hapje en drankje bleef 

het gezellig tot net in de kleine uurtjes. 

 

 

 

 

 


