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Dax voor Terpstra-Koper in Hem 
Door Gerard Dekker 

7 juli om 11 uur kregen de 477 Noord Hollandse duiven in de Franse plaats Dax het vertreksein. 

Onder deze duiven 5 kanshebbers van de Combinatie Terpstra-Koper uit Hem. 

Het was de NL. 14-373 die zich als eerste melde in Hem, deze dame had de 1096,927 kilometer 

weten te slechten met een snelheid van 1013.998 meter een goede 60 kilometer per uur. 

De mannen werden volkomen verrast door dit nestduivinnetje dat het flikte op een standje van een 

jong van plus minus 14 dagen oud. En verrast in meerdere opzichten, vorig jaar hebben ze namelijk in 

het seizoen moeten stoppen vanwege het niet goed verlopen van de vluchten en het verlies van 

teveel goede duiven. Ze hebben nooit kunnen achterhalen waarin dit zat, maar wel de 

gespecialiseerde dierenarts (Nanne Wolf) geraadpleegd maar ook die kon geen oplossing bieden. Ze 

hebben wel ingekorfd op de laatste vlucht van dat jaar, gelukkig ging dat goed want van de 20 

prijsduiven van het inkorfcentrum in Enkhuizen zaten er 5 van hun. Dat gaf dus weer hoop op de 

toekomst. 

Ook verrast dus op een andere manier want dit seizoen hadden ze een uitmuntende start met een 

24e prijs tegen 702 duiven op de vlucht St. Vincent van 16 juni en op Agen van 24 juni een 6e prijs in 

de FCNH tegen 667 duiven. Nu dus mooi afgerond met hun 1e prijs op Dax tegen 477 duiven. Prijzen 

die er op wijzen dat er dit jaar terdege rekening met de combinatie moet worden gehouden. 

De Combinatie bestaat uit Hent Terpstra en Martin Koper, Hent is inmiddels 74 jaar jong en Martin 

een 5-tal jaren jonger. Beiden hadden apart duiven, Martin bezat een benzinestation waar Hent vaak 

kwam tanken en beiden hadden uiteraard duiven. Omdat Martin vaak aan de pomp stond arriveerde 

zijn duiven nogal eens zonder geklokt te worden. In 1980 maakte Hent na het voltooien van de bouw 

van zijn huis een nieuw hok bij hem achter en vroeg of Martin eventueel met hem samen wilde doen. 

Vanaf toen bestond de Comb. Terpstra-Koper waarbij de vliegers bij Hent zitten en de kwekers bij 

Martin 

Over de afstamming van de winnares van Dax kunnen we kort zijn, Hent kon er weinig over vertellen 

wat hij wel wist dat er Gebr. Jacobs x Van Schaik in zit. Waar de duif vandaan komt is ook weer een 

apart verhaal. Hent en Martin verzorgen de duiven van Henny de Vries die kermisexploitant is en 

daardoor soms weken onderweg. Duiven houden is dan niet meer mogelijk. Op een gegeven ogenblik 

vangt Gert Jan Rigter een duif op van Henny en mag die houden, die duif vloog later niet 

onverdienstelijk. Omdat Henny zelf niet meer vloog is hij gaan kweken voor Gert Jan. 

Op een gegeven ogenblik was Hent met Henny mee naar Gert Jan en kreeg een 20-tal eieren waar 

onder andere dus de winnares van Dax is uitgekomen. 

De combinatie speelt geen jonge duivenvluchten, maar leert de jonge garde zelf op. Als jaarling 

krijgen ze dan een aantal programmavluchten en elke week gaan ze mee met de kar in Edam. Pas als 

2 jarige gaan ze naar de overnacht. 
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Er is veel veranderd of er wordt veel veranderd in de hedendaagse duivensport en hen desgewenst 

gevraagd is het meest waardeloze besluit wel dat er geen invliegduiven meer mee kunnen zonder 

over de antenne te gaan. Als schrijver denk ik dat ze daarmee het gedachtegoed van veel 

overnachtfondspelers vertegenwoordigen. 

Hent en Martin, van harte gefeliciteerd met jullie prestaties tot nu toe en in het bijzonder met de 1e 

prijs in de FCNH op Dax. 

Complimenten zijn er voor de opvolgers in dit geval op de 2e plaats Henk Bos uit Purmerend met 

buiten zijn 2e plaats ook de 13e plaats en met 3 van de 6 ingezette duiven in de prijzen, een mooie 50 

% mag hij tevreden terug zien op deze vlucht. 

De 3e plaats gaat naar Vokko Brugge uit De Rijp, zijn 2e duif vinden we ook nog terug voor in de 

uitslag op de 24 plaats. Van harte gefeliciteerd. 

DE TOP 10 

1. Comb. Terpstra-Koper, Hem 2. Henk Bos, Purmerend 3. Vokko Brugge, De Rijp 

4. & 5. Ysbr. Kaptein, Akersloot 6. Thea van Son, Alkmaar 7. Gebr. Molleman, Amstelveen  

8. C. van de Gulik, Wijdenes 9. Jaap Schlikker, Spijkerboor 10. R. Visser, Grootebroek 

 


