
Prijsuitreiking Golden Classics Rayon De Driesprong 
 
Zaterdag 6 oktober jl. werden de golden classics prijzen van Rayon de Driesprong weer uitgereikt. In een mooi bezet 
clubhuis van duivensportvereniging de Zwaluw in de Westereen werden de aanwezigen, door afwezigheid van 
voorzitter Johannes de Vries, ditmaal welkom geheten door Theo de Bruin. De opzet van de golden classics races is 
dat liefhebbers een "gouden (gele) ring" kopen, hiermee een jonge duif van zichzelf ringen en dat deze dan in een 3-
tal verkopen in het voorjaar verkocht worden. De kopers (enkel liefhebbers van de duivenclub uit Twijzelerheide en 
de 2 clubs van de Westereen) kunnen dan met deze jongen aan de wedstrijden deelnemen. Op de eerste 5 jonge 
duivenvluchten worden dan geldprijzen vervlogen van de koopprijs van de ringen en jonge duiven. Al jaren is dit een 
prachtig concept in Rayon de Driesprong. Er werd over 2018 een geldbedrag van maar liefst € 9.160 vervlogen. De 
grootste prijzen zijn altijd te verdelen op de finalevlucht (5e vlucht). Allen strijden dan om de hoofdprijs van   
€ 1.000 welke verdeeld moet worden tussen de kweker en de speler van de 1e gouden ring in de uitslag. Door het 
extreem warme weer van het 3e jonge duivenweekend werd die vlucht afgelast. De finale vlucht was daarom 
eigenlijk in het 6e weekend van het jonge duivenprogramma. Uiteindelijk wisten Jelle Geert Pompstra (als kweker) 
en Johan Alma (als speler) de finale vlucht te winnen. Hun jonge duif 18-3851599 wist de vette buit binnen te slepen. 
Dat dit geen gelukje was bleek ook uit het feit dat deze jonge duif als 2e asduif wist te finishen van de golden 
classics.  
Dit betekent dat hij over alle 5 vluchten die telden in de prijzen wist te vliegen. Een knappe prestatie. Het zilver in de 
finalevlucht was voor Bauke Pieter de Roos (kweker) en Hendrik Postma (speler). Het brons werd gewonnen door 
Haize van Kammen (kweker) en De Bruin-Hiemstra (speler).  
Deze 6 deelnemers gingen er dus met de grootste prijzen vandoor. Dat echter de prijzen mooi verdeeld werden blijkt 
wel uit het feit dat er in totaal 124 prijswinnaars waren! Als laatste benoemde Theo de Bruin nog de beste jonge 
duiven (asduiven) van deze Golden classic jaargang. De beste hiervan was van Ype van Kammen en Jacob Poortvliet 
(18-3851552), gerekend over alle 5 vluchten. Ook hierop werden geldprijzen vervlogen.  
Na deze huldiging bleef het nog lang gezellig onder het genot van een hapje (beschikbaar gesteld door het Rayon) en 
een drankje. De deelnemers hebben nu al weer zin in de editie van 2019! 
 

 
 
Op de foto feliciteert vice voorzitter Theo de Bruin (links) de winnaar Johan Alma (vlieghok) en daarnaast staat de 
kweker van de winnende duif Jelle Geert Pompstra. 

 


