
Golden Classics Rayon De Driesprong 2016 

 

Op zaterdag 8 oktober jongstleden hield Rayon De Driesprong de prijsuitreiking van de Golden Classiccs 2016 in het 

gebouw van PV De Gevleugelde Vrienden in Twijzelerheide. De Golden Classics is een competitie waarbij de 

duivenliefhebbers speciale ringen kunnen kopen, deze om doen bij enkele van hun beste jonge duiven, deze jonge 

duiven ter verkoop aanbieden en waarna dan de kweker en de koper de prijzen kunnen verdienen met deze duiven. 

Hierbij wordt de gehele inzet (opbrengst verkochte ringen en opbrengst verkochte duiven) weer in prijzen uitgekeerd. 

In 2016 werden 142 ringen en duiven verkocht voor een totaal bedrag van € 7.600 waarbij tezamen ongeveer 80 

kwekers en kopers betrokken waren. De pot werd verdeeld in 85 prijzen waarbij de prijs telkens door 2 winnaars 

verdeeld moest worden. Eigenlijk 170 prijzen dus. Deze werden uiteindelijk verdeeld over in totaal 56 verschillende 

prijswinnaars. 

De prijzen werden vervlogen over de eerste vijf wedvluchten voor jonge duiven in de periode van begin julie tot half 

augustus. Op de eerste vier vluchten werd telkens 900 euro aan prijzen vervlogen en de vijfde vlucht was de 

finalevlucht. De hoofdprijs op de finalevlucht was 1000 euro. Over alle vluchten tezamen werden ook nog 5 prijzen 

toegekend aan de best presterende duiven. 

Bij de uitreiking memoreerde voorzitter Johannes de Vries alle vijf vluchten en noemde de belangrijkste prijswinnaars. 

Sommige namen kwamen vaker terug. Zo gaat dat: de hokken die vorm hebben bepalen soms enkele wedstrijden 

achter elkaar de uitslagen. Toch is de prijzenpot verhoudingsgewijs weer goed verdeeld over de deelnemers. Niet alle 

deelnemers hebben een prijs maar driekwart wel. 

De grote winnaars van 2016 zijn Piet 

Broersma en Tjalling van der Heide. Zij 

deelden op de finalevlucht vanaf Tongeren 

de hoofdprijs van 1000 euro. Piet speelde de 

winnende duif en Tjalling was de kweker van 

de duif. Op de foto neemt Piet (links) de 

felicitaties en bloemen in ontvangst van 

rayonvoorziter Johannes de Vries.  

 

 

De andere vluchtwinaars waren: 

9-7 Deventer: Wim de Blok met een duif van Siebren Wierstra 

23-7 Tilburg: Libbe Bakker met een duif van J.Kuipers 

31-7 Heino: Henco Jilderda met een duif van Siebren Wierstra 

6-8 Weert: Jan Smid de Haan met een duif van Combinatie De Haan-Smid 

De beste Golden Classics duif over alle vijf vluchten was van Libbe Bakker en de duif werd gekweekt door J.Kuipers. 

In 2017 zal Rayon De Driesprong opnieuw een Golden Classics competitie organiseren.  

Het rayonbestuur 

 

 


