
Ron Krijger en zoon – winnaar van de Sponsorcup IFC Zeeland 2017 

Na 2014 lukt het de combinatie Krijger opnieuw om de sponsorcup te winnen! De 

punten voor de cup kunnen worden gewonnen door de 1e of 2e getekende over vijf 

vluchten: Pau, St. Vincent, Barcelona, Marseille en Perpignan. Het is in 2017 door 

slechts 2 liefhebbers gelukt om altijd een getekende duif te pakken: Comb. Krijger en 

Chris Paauwe. Ook met 4 prijzen sta je er ook goed op: Comb. Hengst-Provoost, Jo 

Melis en Gerard van de Voorde.  

 

 

Onderstaand staat Ron in het zonnetje en dat verdient ie, evenals de duif die hij hier 

vast houdt namelijk de 13/330. Hij was verantwoordelijk voor 2 prijzen die tellen voor 

de cup, maar daarover later meer.  

 

 

  



Met een beperkte hokaccommodatie speelt Ron speelt dubbel weduwschap. De 

duiven werden eind april gekoppeld en na 10 dagen broeden op weduwschap gezet. 

Over het algemeen komen de doffers beter dan de duivinnen. Maar op de najaars 

klassieker vanuit Limoges lieten de vrouwtjes zien dat ze wel degelijk wat kunnen. 

Op jongen van 5 dagen vlogen 12 van de 15 prijs, beginnende met de 3e provinciaal 

om 00.20 uur ’s nachts! De duiven worden opgeleerd bij de Nishoek en daarna gaan 

ze naar de ZLU-vluchten of de middaglossingen, want alles wordt gespeeld! 

De vroege jongen worden goed opgeleerd, de zomerjongen slechts 1 of 2 vluchten 

uit Quievrain. Om daarna als jaarling aan de tand te worden gevoeld op bijvoorbeeld 

Agen ZLU of middaglossingen uit Agen en Bergerac. “Ze moeten zichzelf laten zien”, 

zegt Ron. En deze selectie gaat bij de oude duiven op eenzelfde manier voort. 

Medisch gezien wordt weinig gedaan: een geeltablet opsteken en soms sliepzand 

voor de koppen. Geen kuur of enting voor parathyfus. Maar wel dag en nacht het 

raam open. Er is geen duif die hier niest, want die is al lang weg geselecteerd… 

 

 

 

De soort…  

Het soort duiven wat hier zit, komt uit de buurt: Herman Vermeulen, Sjaak de Keijzer, 

Stefan Leloux en een duivinnetje van Flip Steketee. Dat in elkaar gemengd geeft 

snelle doch ook taaie duiven waar je voor kan gaan zitten wachten! Veel vaal als 

kleur in het hok, maar wat wil je als je twee topkwekers hebt van die kleur… 

Hij gaf een vale duif aan Joop Duinkerke uit Wemelding en die wint dit jaar de 2e 

Nationaal ZLU St. Vincent. Een andere uit de vale doffers wint eveneens dit jaar bij 

Sjaak de Keijzer een 1e provinciaal van Bergerac. Hoe bedoel je: goed soort… 



De prijzen voor de cup: 

Vlucht Aantal 

duiven 

Duif get prijs M/V Afstamming 

PAU –Mont 

deMarsan 

220 14-1121324 2 30 M De Keijzer/Jan Pol 

BARCELONA 

 

228 05-1459617 1 24 M De Keijzer/Ph Steketee 

ST. VINCENT 

 

318 14-1121324 1 72 M De Keijzer/Jan Pol 

MARSEILLE 

 

129 13-1302330 1 16 M De Keijzer/Leloux/Krijger 

PERPIGNAN 

 

345 13-1302330 2 6 M De Keijzer/Leloux/Krijger 

 

Vooral de prestatie van de 330 wil ik eruit lichten. Na Marseille gaat de duif 9 dagen 

later weer in de mand voor Perpignan. En weer is het de 1e duif op het hok. Een 

klasbak…die als jaarling al de 1e prov. Bordeaux won (2e Nationaal). De afstamming 

staat op de volgende pagina.  

Ook de 2e duif op Perpignan was eerder ingemand voor Marseille. Blijkbaar was er 

nu vorm op het hok, getuige de mooie uitslag met 5 van de 10 in de prijzen en 

beginnend met de prijzen 6 en 10. 

 

 

 



 

 

Tot slot – de Malaga saga 

Ron kreeg vorig jaar oktober een duif opgegeven uit Malaga (Zuid Spanje!). Het 

bleek te gaan om een van zijn beste duiven, namelijk de NL10/3753394. Blijkbaar 

was de duif vanuit Pau 2016 naar het zuiden was gevlogen i.p.v. naar Nederland. We 

praten hier wel over de winnaar van Pau 2014 bij IFC Zeeland, goed voor een 14e 

Nationaal. Maar in 2013 ook een 27e Nationaal St. Vincent. Kortom een topper en 

Ron wilde de duif terug. In april 2017 heeft hij de duif bij Martha van Geel kunnen 

ophalen om vervolgens compleet in de rui te vallen. Temperatuur wisseling?? 

Gelukkig vliegt hij nu weer zijn rondjes in Hansweert om hopelijk nog wat goede 

nazaten te geven. En dat er goede duiven zitten in Hansweert, dat weten we 

inmiddels wel. Proficiat mannen! 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer 


