Club M-E-D, de organisator van de Dutch Golden Classic 2016.
Hield haar jaarlijkse prijsuitreiking in Dordrecht op zaterdag 1 oktober in het lokaal van de
D.C.&V.B. Deze prijsuitreiking was dit jaar gepland op een middag vanaf 4 uur en dat bleek
een geweldig succes te zijn want de zaal was vol. Ook de beperkte tijd vanaf 4 uur blijkt aan
te slaan. Toen voorzitter Antoon v.d. Burg de opening verrichtte was het gewoon gezellig
druk en in zijn openingswoord sprak hij over de verliezen bij de jonge duiven die ook in dit
spel voorkomen, van de 250 verkochte duiven zijn er maar 114 aan de start van de
finalevlucht gekomen. Hij toonde zich toch tevreden want de Dutch Golden Classic die
gestart is in 2004 is alleen maar gegroeid. Dit jaar, zijn er, vanwege de rayonindeling binnen
de Afd. 5 bijgekomen de samenspelen Gouwe & IJssel en Midden Holland Oost. Daar moet
de deelname nog wat groeien. Hij bedankte alle deelnemers en ook de kopers van de
duiven. Ook wees hij op de kansen die men heeft door met de gekochte duiven in 2017 op
elke midfondvlucht weer € 100, = te kunnen winnen.
Eerst werden de winnaars op de Midfond in 2016 naar voren geroepen die elk hun
gewonnen cheque kregen.
Winnaars Golden Jaarling competitie

Voorzitter A vd Burg P.Timmer, W.Seton Jr, E de Bruyn en Rokus Bakker.

Daarna waren het de duifkampioenen die hun prijs en bloemen kregen uitgereikt.
Winnaars Golden Classic 2016 duifkampioenen

1. Comb. Jansen – Broer uit Giessenburg en Gerrit van Eikenhorst uit Hattem
2. Kees Bosua uit Dordrecht en Herman Calon uit Hoofdplaat
3. Piet v.d. Merwe uit Dordrecht en J. & W. Molendijk uit Strijen
Tussendoor waren er hapjes en werd er volop “gemolken”in een uiterst gezellige sfeer.
Opvallens was dat dit jaar de Belgische deelnemers (en dat zijn zeker niet de minste want
veel echte topliefhebbers uit België doen hieraan mee) erg weinig prijzen hebben
gewonnen. Dat moet wel toeval zijn want zij brengen altijd een sterk veld een duiven in.
De finale was natuurlijk de huldiging van de winnaars en dit jaar mochten zij naast de mooie
bokaal, bloemen en een fors geldbedrag het applaus van de aanwezigen aanhoren.

Winnaars Finalevlucht Golden Classic 2016

1. Kees Bosua uit Dordrecht met een duif gekweekt door Herman Calon uit Hoofdplaat.
2. Henk Visser uit Alblasserdam met een duif van dhr. Scheffer uit Rotterdam en
3. Comb. Matena uit Papendrecht met een duif van Herman de Jong uit Papendrecht. Zij
mochten de 3 hoofdprijzen verdelen samen groot € 9.000, =.
Nadat alle geldbedragen waren uitbetaald en de stamkaarten waren uitgedeeld kon worden
afgesloten met een dankwoord aan de aanwezigen en de toezegging dat ook voor 2017 dit
prachtige evenement weer gehouden gaat worden.
Alle deelnemers in 2016 krijgen automatisch weer 2 ringen voor 2017 toegestuurd en
belooft het weer een zeer geslaagde duivenhappening te worden.

