
 

Comb. Paap & Paap winnaars Sens (door Jannus Kat) 
 

De combinatie Paap & Paap is winnaar geworden van de laatste juniorenfond vlucht vanuit het 

Franse Sens. Hun doffer welke als eerste getekende de mand in ging was de twee beste concurrenten 

van Martijn en Marit Kramer ruim te snel af. Hij overbrugde de 473km in een krappe 1100 mpm. 

Overigens kreeg de combinatie ze geweldig. Ze korfden 12 duiven in waarvan er maar liefst 5 bij de 

eerste 39 van de Fondclub werden geklasseerd! De combinatie bestaat overigens eigenlijk niet alleen 

uit Erwin en zijn oom Arie, maar ook uit Ruud Sinnige, welke zeker in de ochtenduren een groot deel 

van de verzorging op zich neemt en tevens aandrong om in te korven op Sens.  

De winnende doffer is eigen kweek uit de Louis van Loon en De Rauw-Sablon lijnen van de 

combinatie. De jonge doffer werd geboren op het vlieghok. Zijn vader was dit jaar de beste duif op 

het hok, tot deze de week na de slecht verlopen Roye door de rover gegrepen werd.  

Wanneer de jongen gespeend worden krijgen zij allereerst volop kweekvoer. Dit 3 tot 4 keer per dag 

in kleine porties, zodat zij ook meteen het grote zaad leren eten. Al het voer gaat op voordat er 

nieuw voer wordt gegeven. Bij het  uitwennen komen de jongen vaak wel 4 uur per dag buiten. Pas 

wanneer het africhten begint, begint ook het dresseren van de jonge garde en wordt er meer met 

regelmaat gewerkt. De jongen gaan dan na maximaal 2 uur naar binnen. Afgericht wordt er in 

verenigingsmanden. De duiven worden dan per mand of soms allemaal gelijk gelost. Als het weer 

meewerkt wordt er zo een tien keer afgericht voor aanvang van het seizoen.  

Gedurende het seizoen zitten de jonge doffers en duivinnen gewoon in hetzelfde hok. De winnaar 

werd vanaf het schapje gespeeld en was niet gepaard of iets dergelijks. De reden dat deze toch als 

eerste getekende werd ingemand was zijn 5
e
 plaats in het rayon twee weken voor Sens op Nanteuil. 

Eenmaal daags komen de jongen duiven buiten. Dit voor ongeveer 1,5 tot 2 uur. Dit gebeurt in 

verband met de roofvogel niet op vaste tijden. Als overige training krijgen ze een wekelijkse lap op 

donderdag van ongeveer 20/25 km. Als voer krijgen de jonge duiven veel gerst. Tot de dag voor 

inkorving is dit 50% gerst gemengd met 50% 4-seizoenenmengeling van Mariman. De dag van 

inkorven krijgen de jongen dan enkel 4-seizoenenmengeling. Preventief worden er geen medicijnen 

aan de jongen verstrekt, enkel wanneer dit bijvoorbeeld met Coli nodigt mocht zijn wordt er 

ingegrepen. Ook worden geen bijzondere bijproducten verstrekt, enkel grit, vitamineral en biergist.  
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