
Combinatie Paap & Paap uit Zandvoort winnen Sens Afdeling Noord Holland 

De, feitelijk voormalige, Derby der Junioren vanuit Sens is dit jaar in de provincie Noord Holland 

gewonnen door de combinatie Paap & Paap uit Zandvoort. De NL14-1864716 was de concurrentie uit 

hoofdzakelijk het Zuidelijk deel van de afdeling Noord Holland duidelijk te snel af. Met een snelheid 

van 1095 meter per minuut kon het doffertje zelfs nog zeer behoorlijk mee in het Zuid Hollandse 

jongen duivengeweld. Ondanks de overvlucht zou de  14-716 zich nog als 30
e
 geklasseerd hebben. In 

Noord Holland volgde de concurrentie in de vorm van Martijn en Marit Kramer op redelijk afstand 

(//// mpm). De duif van Martijn en Marit, die ze bijzonder goed pakten (5 duiven bij de eerste 25), 

had op zijn beurt zo mogelijk nog een grotere voorsprong op de nummer drie, voormalig 

sectorwinnaar (en toen nog jeugdlid) Danny van Leeuwen uit Rijsenhout. 

De winnende combinatie bestaat uit Erwin Paap en zijn oom Arie Paap. Echter een derde lid die niet 

in de naam voorkomt mag niet vergeten worden. Ruud Sinnige is namelijk voor een groot deel 

verantwoordelijk voor de verzorging. ’s Morgens doet Ruud de werkzaamheden op de hokken omdat 

Erwin al om 6:00 uur naar zijn werk moet. ’s Avonds is de verzorging in handen van Erwin. Arie is de 

ondersteuning van het duo daar waar nodig. 

Deze verdeling van taken is bijzonder praktisch en levert bijzonder goede resultaten op. Oud of jong 

dat maakt niet veel uit, de combinatie met de opvallende naam staat vrijwel altijd bij de eerste tien 

van de rayon uitslag. Dit jaar ging het met de jongen helemaal formidabel. Op de 7 vluchten tellend 

voor het kampioenschap der junioren werden in rayon B maar 80 punten verloren (op 7000 punten) 

en dat is bijzonder weinig. De vorm en gezondheid waren dan ook tiptop in orde. Aan deelname aan 

de Derby werd aanvankelijk niet gedacht. Het spel op de navlucht was al voldoende qua 

sportbeleving. Op voorsprak van Ruud werd toch deelgenomen met een kleine selectie van 12 

junioren die door de verduistering en belichting nog goed in de veren stonden. 

Op zaterdagmiddag werd er dan ook verwachtingsvol uitgekeken naar de aankomsten van de eerste 

duiven. Enkele uren eerder waren de andere junioren die op Quievrain gespeeld werden namelijk 

prima gekomen (2
e
 in rayon B en ook de 2

e
 snelste duif van de hele lossing) en de wind stond gunstig 

voor een vroege duif. De wekelijkse opleervlucht op donderdag vanuit Valkenburg (nabij Leiden) 

zorgde er de afgelopen weken al voor dat de duiven goed koers hielden (ondanks de verkeerde wind) 

en nu was de wind een bondgenoot.  

Om 17:27 uur viel 14-716, de eerstgetekende. Deze doffer met divers fondbloed in de aderen (van 

Loon en De Rauw Sjablon) begon de laatste weken steeds beter te presteren met als uitschieter een 

5
e
 tegen 1215 duiven op Nanteuil. Al spoedig na het melden bleek het een vroege duif. De contacten 

met de rest van de afdeling zijn goed en hierdoor was het al snel duidelijk dat er op de kortere 

afstanden geen vroegere was. In de overvlucht kwamen alleen de eerste twee duiven van de familie 

Kramer enigszins in de buurt.  

De winnaar had geen nestje of andere bijzondere motiverende omstandigheden. Hij werd in het 

gezellige hok gewoon gespeeld vanaf het schapje daar waar andere hokgenoten wel nestjes 

betrokken hadden. Hij werd relatief laat gekweekt. De roofvogels vormen in het duingebied van 

Zandvoort een zeer groot probleem, het vroeg in het jaar uitlaten van jonge duiven heeft dan ook 

geen enkele zin.  



Eenmaal op de vleugels worden de jongen duiven eenmaal per dag (’s morgens) losgelaten. Op 

donderdag, de vaste vrije dag van Erwin, volgt dan zodra ze er aan toe zijn de wekelijkse lapvlucht 

om ze goed op lijn te zetten. Dit laatste gebeurde tot een week of 6 geleden. Qua voeren is het 

overzichtelijk. Altijd hetzelfde een sportmengeling met veel gerst. Als de vluchten zwaarder worden 

volgen de gebruikelijke vetten bijproducten. Medisch wordt het minimaal noodzakelijke gedaan. ‘Het 

was even wennen maar de duiven selecteren zichzelf, wie niet mee kan in dit regime valt af’, aldus 

Erwin. Gezien de sterke prestaties een prima systeem! 

Aalsmeer, Michel Beekman 


