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Mevlut Tekin haalt dubbeslag op Perpignan 
Door Gerard Dekker 

Anders dan Mevlut’s naam doet vermoeden is hij niet geboren in Turkije maar gewoon in het 

ziekenhuis in Hoorn waar hij 29 jaar geleden het levenslicht zag. Hij woont al heel zijn leven in 

Medemblik en zit vanaf zijn vijfde jaar tussen de duiven. Niet in de wedstrijdsport maar gewoon zoals 

de meeste van ons werd begonnen met wat sierduifjes.  

Jaren geleden sprak ik zijn oom Ramazan eens die me belde over wat jonge Knetschduiven en ik weet 

dat er in de beginnen wat Batenburgduiven via het hok van Ger Bijenhoff uit Middenmeer richting 

Medemblik zijn gegaan.  

Het hokbestand van Mevlut bestaat uit aankopen van minimaal 20 verschillende tophokken, maar de 

soorten Batenburg en Jellema voeren hier de boventoon. 

1e en 2e spelen in de Fondclub Noord Holland op Perpignan is op zich al een hele prestatie, maar dan 

ook nog eens 1e en 2e Internationaal, dat gaat alle dromen te boven. En toch lukte dat Mevlut op 

deze Perpignan. De duiven werden gelost om 7.15 uur en hebben de terugreis een behoorlijke 

snelheid onder de vleugels gehad want morgens om 5.30.58 uur loopt de eerste duif een doffer over 

de antenne, om eigenlijk luttele minuten later om precies te zijn 5.44.20 uur te worden gevolgd door 

een duivin die de 2e plaats Internationaal voor zich opeist. 

De 1e Internationaal de NL.14-670 is van eigen kweek en komt uit een doffer die voor 75% het bloed 

van Batenburg en Nico Volkens voert, zijn moeder is een 50/50% Batenburg x Piet de Vogel. Ook de 

2e Internationaal de NL. 14-664 is een eigen kweek product. Haar vader is de doffer van het 

Betuwekoppel van Gerrit Veerman en de moeder is doormiddel van ruiling gekregen van Henk van 

der Wielen. 

Beide duiven hebben ook op Bordeaux gezeten, de duivin 

arriveerde  al in de avond en behaalde een 74e plaats in de 

ZLU de doffer werd de volgende morgen om 5 uur 

geconstateerd. Bij thuiskomst zijn ze bij elkaar gelaten en op 

nest gekomen in voorbereiding op Perpignan. Het meest 

opvallende aan beide duiven die op aangepikte eitjes zaten 

was dat ze niet van het nest af te krijgen waren en het nest 

heel fel verdedigde, zo erg zelfs dat er gevreesd moest 

worden voor het heel blijven van de eieren. Goede gezonde 

en goed gemotiveerde duiven zijn tot veel in staat maar dat 

dit zou leiden tot een 1e en 2e Internationaal had niemand 

kunnen vermoeden. 

Mevlut zelf was dit jaar meer gemotiveerd, fanatieker dan in voorgaande jaren en dan is het 

fantastisch als je spelletje lukt. De vraag of hij geëmotioneerd was toen duidelijk werd dat de eerste 2 

plaatsen Internationaal voor hem waren beantwoorde hij met , eigenlijk niet, ik was wel heel  
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opgewonden. De 74e plaats op Bordeaux ZLU heeft me wel geëmotioneerd, zelf is hij daar nog 

verbaast over.  

De duiven worden bijna standaard gevoerd, gewoon volle bak en hier en daar wat pinda’s alleen de 

duiven die op reis gaan krijgen wat extra pinda’s.  

Mevlut, namens alle Fondclub Noord Holland leden van harte gefeliciteerd met deze fantastische 

dubbel overwinning. 

Ook gaan er complimenten naar de 2e liefhebber op Perpignan Nico Volkens uit Bergen en de heren 

van het Duo Groot-Leijen uit Egmond aan Zee die 3e worden. 

Gerard Dekker 

DE TOP 10 

1. & 2. Mevlut Tekin, Medemblik 3. N.C. Volkens, Bergen 4. Duo de Groot- Leijen, Egmond aan de 

Hoef 5. Comb. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 6. O. Pals, Bovenkerk 7. Comb. Verweij- de Haan, 

Mijdrecht 8. Ed maat, Limmen 9. Comb. Baas & Berg, De Kwakel 10. C.J. van der Laan, Castricum 


