
Eric Dek heeft de Asduif IFC Zeeland 2017 

 
 
Het Asduif-kampioenschap wordt jaarlijks gewonnen door de duif die de meeste 

punten weet te verzamelen op de 8 ZLU-vluchten. In de afgelopen drie jaren wist de 

winnende duif steeds drie prijzen te vliegen, resulterend in een puntentotaal van ruim 

meer dan 2000 punten. In het jaar 2017 valt de volgende top 3 van het Asduif-

kampioenschap te noteren. 

 

 
 
Het vliegjaar 2017 is dusdanig zwaar geweest dat slechts een enkele duif 3 prijzen 

wist te behalen en geen enkele duif de grens van 2000 punten wist te slechten. Des 

te meer respect voor de winnaar! 

 

De Asduif van IFC Zeeland is dus te vinden in Kruiningen en wel bij Eric Dek. Zijn 

804 (inmiddels vernoemd naar zijn onlangs geboren eerste kleinkind “Milas”) wist 

zich op twee vluchten in de kop van de uitslag te nestelen. Op Agen oud vloog hij in 



het IFC een 12e prijs tegen 412 duiven en op Narbonne vloog hij een 4e prijs tegen 

356 duiven. In nationaal verband was dat goed voor respectievelijk de 133e prijs en 

de 153e prijs. Dat Eric dit jaar hoge verwachtingen had van zijn 804 blijkt wel uit het 

feit dat hij op beide vluchten als 1e getekende is ingekorfd. Hierbij dient nog vermeld 

te worden dat hij er zowel van Agen oud als van Narbonne met een deel van de pot 

vandoor ging. Iedereen die zich afvraagt waar zijn centen gebleven zijn, dan moet je 

dus bij Eric Dek zijn. 

 

De 804 is een fijne duif in de hand maar heeft verder geen opvallende fysieke 

kenmerken. Zijn broedbak is in de onderste rij, wat betekent dat hij als jonge duif niet 

is opgevallen en niet als favoriet is bestempeld. De favoriete jonge duiven krijgen bij 

Eric namelijk een broedbak bovenaan toebedeeld. De 804 is een duif die altijd strak 

zit, beschikt over een natuurlijke gezondheid en gemakkelijk “vorm” krijgt. Opvallend 

aan hem is dat vanaf het moment dat je hem gaat opvoeren, hij bij het binnenroepen 

altijd klepperend het luchtruim zoekt om na één ererondje op de klep te vallen en 

binnen te komen. Zodra hij dit gedrag gaat vertonen weet Eric dat het goed zit en dat 

hij op de aanstaande vlucht zijn prijs weer gaat pakken. 

 

De 804 liet zich in 2014 als jaarling reeds gelden door van St. Vincent een nette prijs 

te spelen (264e Nationaal). Leuk detail is dat Eric bij het inkorven aan uw reporter van 

dienst destijds wist te melden “let op mijn 5e getekende, een jaarling, gaat mijn eerste 

duif worden”. Deze woorden werden inderdaad waarheid en waren de start van een 

mooie vliegcarrière. In 2015 vloog de 804 nog een 218e Nationaal Perpignan en in 

2016 een 723e Nationaal Agen.    

 

 



 
 
 



 

Rechts op de foto de 804. Links de moeder van de 804. 
 
 
De vader van de 804 heeft Eric aangeschaft bij Pedro Ruigrok en hij komt voort uit 

duiven van Ko van Dommelen. De moeder van de 804 heeft als vader “de 315” die 

afstamt van de René-lijn van Herman Vermeulen. Deze 315 was een goede kweker 

die vele goede nazaten heeft gegeven (o.a. 2x een 1e prijs in samenspel 5 en een 1e 

prijs in IFC Hoogerheide). Dit jaar heeft een zoon van hem nog een mooie prijs 

gevlogen op zowel St. Vincent NPO als St. Vincent ZLU. Van moederszijde heeft de 

moeder van de 804 het soort van Chris Musters en Jan Konings in zich. Deze drie 

lijnen -Vermeulen/Konings (Lazeroms-soort) en Musters vormen de basislijnen 

waarmee Eric de laatste jaren heeft gepresteerd. 

 
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Eric na dit vliegseizoen enkele prestatie 

verhogende aanpassingen aan zijn vlieghok zal doorvoeren. Aangezien de 804 

volgend jaar nog op het vlieghok te vinden is, kunnen we hem volgend jaar weer op 

een hoge positie in het Asduif-kampioenschap verwachten. 
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