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Teestavond Riinmond 2000 & Goeree (herflaHree
Afdeling 5 bestaat uit 8 samenspelen. In het zuid-
westen liggen de samenspelen Goeree Overflak-
kee en Ri jnmond 2000, Ver leden jaar is een
schuchter begin gemaakt met een gezamenlijke
uitslag op een paar vluchten, In 2005 is dit uitge-
breid en is op bUna al le Franse vluchten geza-
menl i jk  geconcourst .  Deze samenwerking is in
feite tot stand gekomen vanwege de onvrede over
de concoursinr icht ing van afdel ing 5.  Door de
veelal westelr. lke winden en de totale lossingen,
is er voor de programmaspelers in deze regio
weinig of geen eer te behalen binnen (rayon west
van) afdel ing 5.  In 2006 zal  afdel ing 5 hoogst-
waarschijnlrjk ook in België in z'n totaliteit gelost
worden; het wordt  er dus niet  beter op voor de
melkers in deze smal le strook langs de kust.
Toch wel jammer dat er met deze regio totaal
geen rekening wordt gehouden.
Maar terug naar de kampioenen van het
afgelopen vliegseizoen. Dit jaar werd er voor de
eerste keer een aparte feestavond gehouden om
de kampioenen van dit verband te huldisen. Het
fraaie lokaal van PV de Blauwe Doffer uit
Hel levoetsluis was de plaats van handel ing.
Vanui t  het  Flakkeesse was er duidel i jk  werk
gemaakt van di t  gebeuren, de pr i jswinnaars
waren persoonl i jk  uÍ tgenodigd en de opkomst
vanui t  d i t  samenspel  was zonder meer goed te
noemen. Met dezel fde inspanning vanui t  Ri jn-
mond moet het volgens mij zeker lukken om vol-
gend jaar de zaal hardstikke vol te krijgen.

De Keizer kampioen van de ruim 400 leden in dit
gebied is geworden de combinatie Leeuwen van
& Ruyven ui t  Maasland. Deze mannen staan
bekend als grote inkorvers,  dus dat maakt het
makkel i jker om kampioen te worden zal  uw
eerste logische reactie ongetwufeld zijn. Maar de
situatie l igt híer toch wel een beetje anders. Men
hanteert in dit verband het 1:10 NPO systeem,
dus de grote inkorvers zijn hier zeker niet in het
voordeel .  Eén zwemmert je vroeg in de ui ts lag
levert immers maar weinig kampioenschapspun-
ten op, bij een grote ploeg duiven moet je er
gewoon veel vroeg op de uitslag hebben staan,
Gerard van Leeuwen vliegt samen met de zoon
van Sjef van Ruyven op één van de verste afs-
tanden van dit verband. Sjef vormt op zijn beurt
weer samen met de zoon van Gerard de combi-
natie Ruyven v. & Leeuwen, deze werden op hun
beurt  5e Keizerkampioen. Het gezamel i jke
kweekhok werpt dus zeker zijn vrachten af,
Tweede Keizerkampioen werd P.C. van Alphen uit
Dirksland, derde de runner-up ui t  Achthuizen:
Stoop van Huizen. Vierde werd Luud Barendrecht
ui t  Middelharnis.

Onaangewezen Aangewezen Duif midfond J. v.d,
Made Ruyven v. & Leeuwen Ruyven v. &
Leeuwen Dagfond Leeuwen v. & Ruyven J.C,
Roodzant J. Groenendiik J.Duiven A, 0lree Mari-

Geert v.d. Berg overhandigt de beker aan Sjef van Ruyven (r)

De kampioenen van de concourscombinatie Flakkee & Rijnmond

an & C. v, Koppen P, van Hulst Overnacht P, van
Alphen l. Meerkerk l. Meerkerk Superfond J.C,
Polder J,C. Polder F.A. van Peperstraten Gener-
aal  Leeuwen v.  & Ruyven P.C. van Alphen J.C.
Roodzant
Voorzi t ter  Geert  van de Berg noemde de naam
van J.  Groenendi jk ui t  Sommelsdi jk nog even
apart omdat deze er als enige in geslaagd is om
zowel op de eendaagse als op de meerdaagse
vluchten bij de kampioenen te horen, Ze bestaan

dus nog; de echte al l rounders van de du
sport!
Als s lu i tstuk van de avond werden de winr
van de 4 fietsvluchten in het zonnetje gezet:
wis van Alphen ui t  Ouddorp op de Midfond
de Vogel  u i t  Mel issant op de Dagfond, Ja
ïwan Nobels uit Achthuizen op de Overnach
en G. v.d. Berg bij de Jonge Duiven.
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