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Combinatie Van Vliet/Mastrigt wint de juniorenvlucht Pt. St. Maxence 
Door Jaap van der Weijden 

De jonge duivin  NL 17-71301423 landde in Aalsmeer om precies 20 minuten over 12 met een ferme 

klap  op de klep van de Combinatie Van Vliet/Mastrigt. Het duifje had op deze zondagmorgen de 

afstand van 364 km vanuit Pt. Maxence  in iets meer dan 4,5 uur overbrugd met een lichte NNW 

tegenwind. Daarmee was het de snelste van de 2436 jonge duiven in de fondclub NH en ook 

provinciaal tegen 5403 jonge duiven. 

Tegen dit grote aantal geloste duiven is het aansprekende prestatie.  Liefhebbers hebben het  vaak 

alleen over de plaats van de eigen toppers of die van een ander: "Een eerste, een tweede, een 

tiende" of "5 bij de eerste 20". Ze vergeten er dan bij te vermelden hoeveel duiven in competitie 

waren.  In dit geval  zouden we de 423 te kort doen en daarom vermeld ik het aantal duiven met 

nadruk in dit verslag. 

De combinatie Van Vliet/Mastrigt korfde een flink aantal jonge duiven in: te weten 72 op deze 

juniorenvlucht. Daarvan zaten er maar liefst 42 in de prijzen ofwel bijna 60%. Dat toont de klasse en 

de vorm  bij deze liefhebbers . Met eveneens uitstekende hokprestaties behaalden combinatie Van 

Ackooy en J.H. van Duren respectievelijk een 2e en een 3e plaats. De topvorm bij deze eerste drie 

liefhebbers is exceptioneel. 

Bij de combinatie van Vliet/Mastrigt denken velen aan Cees van Vliet en Jan van Mastrigt die jaren 

terug zeer sterk vlogen en in 1995 hun duiven verkochten. Nadat Jan van Mastrigt twee jaar geleden 

terugkeerde uit Slowakije waar hij  als vleesproducent zaken deed, begonnen hij en Jan van Vliet 

(broer van Cees van Vliet) een nieuwe combinatie. Jan van Vliet -werkzaam in zijn bedrijf in 

staalconstructies- had in zijn jonge jaren ook al met duiven gespeeld. Het nog in tact zijnde hok van 

de vroegere combinatie  werd weer in gebruik genomen voor de jongen en voor de oude duiven 

werd een geheel nieuw hok gekocht.  Met de jongen gaat het inmiddels uitstekend terwijl de 

topvorm bij de oude duiven langzaam terug komt. De combinatie heeft daarbij de hulp ingeroepen 

van Bennie van Dijk en aanpassingen gedaan aan het nieuwe hok. Zo is het licht uit het dak 

weggenomen om te voorkomen dat de lucht daar teveel opwarmt. 

De 423 is een 100 % Verkerk zoals veel van de duiven van deze combinatie. Met Bas Verkerk heeft de 

combinatie regelmatig contact en een goede band opgebouwd. Naast Verkerk-duiven heeft de 

combinatie ook duiven van Henk Scheffel uit Elburg. Een ervaring die zij andere liefhebbers willen 

meegeven: "Zorg dat bijgehaalde kweekduiven eerst  gewend zijn in het nieuwe hok alvorens er uit 

te kweken". 

We gaan nog veel van deze combinatie horen. 
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DE TOP 10 

1. Van Vliet/Mastrigt, Aalsmeer 2. Comb. Van Ackooy, Hoofddorp 3. J.H. van Duren, Amstelveen 

4. W. Klaverstijn jr., Amsterdam 5. J.Th. van Hazebroek, Haarlem 6. Comb. J.&J. Kaman, Wormerveer 

7. & 9. Bosse & Zn, Uithoorn 8. H.J. Bolderman, Amsterdam 10. H. Half, Amstelhoek 

 


