
 

Ys Kaptein maakt dromen waar en wint de Pau editie 2014. 

Er zou ook boven dit artikeltje kunnen staan: nuchtere Noord Hollander kan ook dansen, hoewel weinig 

mensen dat ooit gezien hebben van Ys Kaptein. En er moet natuurlijk gezegd worden dat in aanloop naar de 

eerste prijs je nog niets weet van je mede inkorvers in Noord Holland. Maar op het moment dat je je eerste 

duif meld en er zijn nog geen eerdere meldingen dan gaat er toch wat door je heen. Ys is nuchter, maar eerst 

de zegepalm van Cahors binnenhalen dit weekeinde en een goede 2 uur later dan ook Pau nog even aan je 

lijstje toevoegen, Groot, groter, groots zal dan dat speciale gevoel zijn dat je hebt bij het binnenhalen van het 

hoogste treetje op het erepodium. 

Ditmaal was het de NL. 2011-1618309, een duivin die als jarige gewond thuiskwam van Bordeaux, nu dus met 

de nodige ervaring en al met de nodige prijzen in de pocket waaronder in 2013 een prijs van Perpignan Ook 

deze duivin werd gespeeld als nestduif. 

De “309” loopt om 8.19.37 uur over de antenne en heeft dan als 1
e
 in het fondclubconcours de 1093.923 

kilometer naar haar thuishaven in Noord Holland  overbrugd. 

De afstamming van de “309”is om van te watertanden. Haar vader is een broer van de Merpati en de Ravita uit 

het tophok van de Gebr.Brugemann uit Assendelft. De moeder van de vader van de “309 komt uit broer 

Merpati maal een zus van de vader van het stamkoppel (Golden Double oftewel het Barcelonakoppel) die al 

zovelen asduiven hebben gegeven. De moeder van de “309”komt uit de “016 van 2000  en dit wonder was in 

2001 de enige ZLU duif die de veilige thuishaven in Nederland wist te bereiken en de 17
e
 nationaal speelde., hij 

stond gekoppeld tegen een dochter van Merpati. Een betere afstamming is bijna niet denkbaar. 

OP deze vlucht zaten 14 kanjers vanuit de Kerklaan op Pau en naast de 1
e
 prijs pakt IJs ook de 14

e
, 19

e
 en 22

e
 

prijs binnen de top 25. Grote klasse. Overigens draait hij van de 14 gezette duiven er 10 in de prijzen.  

Hoe gaat dit verder dit seizoen ? Ook op voorgaande vluchten weet Ys in het topje van de uitslag te eindigen, 

dus terecht hoe gaat het verder, niemand die het nog kan zeggen. Maar één ding is duidelijk bij IJs Kaptein zit 

en de kwaliteit aan duiven en de kwaliteit van de melker bijeen en vooral duiven in bloedvorm. 

Ys namens de fondclubleden van harte gefeliciteerd met deze twee overwinningen. 

Gerard Dekker 

 
Ys Kaptein, winnaar PAU 2014, met zijn hulpje Tijmen 

 


