
 

Cahors, overwinning voor Ys Kaptein Akersloot. 

Ys Kaptein voorstellen is niets meer of minder dan een open deur intrappen. Maar deze nuchtere Noord 

Hollander die woont in het mooie centrum aan de Kerklaan in Akersloot verdient zeker na dit weekeinde van 

Cahors en Pau zlu toch even extra in het zonnetje gezet te worden. Denk u eens even in, of droom er van, 2 

overwinningen in de Fondclub in één weekeinde, tja je zou het voor minder doen. 

Ys, 58 jaar, vrijgezel, timmerman, graag geziene gast, maar vooral een topmelker met topduiven, dat heeft hij 

in de afgelopen jaren meer dan eens bewezen. 

Op Cahors met een afstand van 963.337 kilometer had Ys 35 duiven mee waarvan hij er 18 tegen 1175 

medestrijders in de prijzen draait en als belangrijkste prijs natuurlijk de eerste. 

De doffer die als eerste s’morgens om 5.56.28 uur over de antenne liep is  de NL. 1498977. 

Dat hij het prijsvliegen niet van een vreemde heeft mag wel blijken uit de afstamming waarin we  de volgende 

duiven terug vinden. Als we over het soort praten dan bestaat dit van vaderskant  hoofdzakelijk uit de lijn van 

de Oude 62 van de Gebr. Brugemann, aangevuld met een duif uit Ys zijn eigen stam. Dat vraagt om wat meer 

uitleg. De moeder van de “977” komt uit het Golden Double koppel of zoals Ys het zelf noemt zijn 

Barcelonakoppel. Dit koppel bestaat uit de doffer “348” een wonderduif maar liefst 3 jaar op rij 1
e
 asduif op 

Barcelona en hij is een zoon van de “24”en dat is weer een kleinkind van de Oude 62 van de Gebr. Brugemann. 

De zoon 24 stond in dat jaar gekoppeld aan Ys zijn eigen 8
e
 Barcelona. Dus kort gezegd de “348”vloog 4 jaar 

supervroeg van Barcelona en stond gekoppeld aan de 8
e
 Nat. Barcelona de “323” die zelf 10

e
 asduif Barcelona 

was.. De moeder van de “977” komt uit de 14 van 2001  die dan weer komt uit een dochter van de Ravita van 

Brugemann die de moeder is van alle 4 de Barcelona asduiven van Ys die gekoppeld stond aan een kleinzoon 

van het Montarkoppel van Jan Roelofs. 

De “977” werd gespeeld op het nest op eieren van 8 dagen. Ys had al gezien tijdens de voorbereidende 

vluchten dat de duif in een uitstekende condtie was. 

Naast de eerste plaats eist  IJs ook de 9
e
, 14

e
, 22

e
 en 25

e
 plaats binnen de top 25 op, beter gezegd 20 % van de 

binnengekomen prijsduiven vielen dus op zijn hok. 

Ys, namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd, evenals de Comb.Blokker en Ben v.d. Peppel, die de 

overige ereplaatsen in beslag namen. 

Gerard Dekker 

 
Ysbrand Kaptein met Tijmen 

 



 


