
Zware editie van Rieux-Minervois prooi voor Frank Calon, Clinge 

 

Perpignan is in de regel de afsluiter van het ZLU fondseizoen, echter in dit vreemde 

coronajaar dus niet. Dit jaar was de vlucht gepland op vrijdag 7 augustus, 1 week na 

Barcelona. Veel liefhebbers waren een beetje verbaast dat er al vroeg op vrijdag 

werd uitgesteld. Maar de reden was gegrond, op de losplaats was er motregen en er 

hing mist die maar heel langzaam oploste en het voor de organisatie, de Belgische 

Verstandhouding, niet mogelijk maakte om vroeg te kunnen lossen. Op de ZLU-site 

verscheen volgende mededeling van de Belgische Verstandhouding. “Ook voor 

morgen en overmorgen wordt er gedurende een groot deel van de voormiddag, 

hardnekkige bewolking en mist voorspeld in de regio rond Perpignan. Omdat het in 

de huidige extreem warme temperaturen totaal onverantwoord is om meerdere 

dagen in Elne te blijven staan, heeft de Belgische Verstandhouding samen met de 

Sportvoorzitter van de K.B.D.B. beslist om de duiven deze namiddag naar een 

nieuwe lossingsplaats te brengen. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de 

duiven morgen zaterdag gelost worden in RIEUX – MINERVOIS op de Parking Salle 

Joseph Iche. Deze nieuwe plaats is gelegen in de omgeving van Carcassonne". 

Op zaterdag 8 augustus werden de duiven in Rieux-Minervois om 7.45 uur gelost 

Op de nieuwe losplaats was het goed weer, onbewolkt en ca. 24 graden, de 

temperatuur zou echter spoedig oplopen tot op sommige plaatsen wel bijna 40 

graden en de wind zou overwegend uit het oosten waaien. De NPO had met 

uitzondering van nationaal Bergerac alle vluchten voor het weekend afgelast.   



De duiven van Bergerac kwamen zaterdag zeer moeizaam naar huis en dat beloofde 

voor Perpignan (Rieux-Minervois) ook zwaar te worden. Dat het zwaar was bleek wel 

uit het feit dat er nationaal maar 6 duiven meer dan 800 mtr vliegen. Bij de IFC is het 

Frank Calon uit het Zeeuws Vlaamse Clinge die met zijn 3e getekende de eerste 

melding op de lijst zet (11.12 uur). Aangezien Frank de kortste afstand vliegt moet hij 

toch even geduld hebben om als winnaar afgevlagd te worden. Het duurt echter tot 

na twaalven al voor de 2e melding op de lijst verschijnt en dus te laat om de 

overwinning nog op te eisen. 

Op een bewolkte oktoberdag zijn we te gast bij Frank om de winnaar nog eens nader 

toe te lichten. Frank met duiven gestart in 1994 in Hulst en daar het hele NPO 

programma heeft gespeeld en dit niet zonder succes. 

In 2006 heeft Frank een nieuwe start gemaakt op het huidige adres in Clinge en 

gelijk 100% voor het ZLU spel gekozen. 

 Hok en duivenbestand. 

20 Duiven kwamen er van zijn vader Herman en 20 van Wijnand Geers uit Hulst. 

Deze duiven vormen de basis van zijn huidige hok bestand. Via een opgevangen duif 

kwam Frank in contact met Jan Boers uit ’s-Gravenzande (onder andere winnaar St 

Vincent 2015 Sector 2) deze vroeg Frank om wat ringen op te sturen, 5 ringen 

gingen in een enveloppe. Bij het ophalen van de jongen gingen er echter 7 in de 

mand naar Clinge. Mooi om te zien waar het opgeven van een duifje kan toe leiden. 

Ook deze duiven zitten nog verweven in de huidige stam. (Ook van de winnaar) . 

 



In de tuin staat een hok van 6½ meter, met 3 afdelingen met ieder een eigen zeer 

ruime ren. Zoals bij velen is er de eerste jaren een beetje gezocht naar het juiste 

hokklimaat. Op aanraden van zijn vader Herman is het hok in 2017 drastisch 

veranderd. Over de volle lengte werd er een ren voor gebouwd en ipv dakpannen 

aan de voorzijde werden er glasplaten gelegd. In het plafond van het hok kwam 

windbreekgaas. (zie foto’s).  

De ruime schuiframen staan de meeste tijd open. Gezien de huidige zomers een 

ideaal hok, de duiven zitten in de warmte maar wel met volop zuurstof. Of zoals 

Frank het benoemd duiven kunnen uitstekend tegen warmte als er maar genoeg 

zuurstof is. In het hok liggen er kunststof roosters en de ren is voorzien van 

gegalvaniseerde roosters. 

 
De afdeling voor de weduwnaars, let op het windbreekgaas in het plafond. 

 

Systeem en spel 

 In de winter huizen er 20 koppels en daar komen in het voorjaar wat jongen bij. Als 

er nog genoeg duiven zitten waar Frank het vertrouwen in heeft wil er ook wel eens 

een jaartje worden overgeslagen met kweken. Ook dit voorjaar zijn er geen jonge 

gekweekt, maar in september zijn er nog een tiental jonge geweekt die misschien 

volgend jaar nog als jaarling meekunnen. 

De doffers en duivinnen worden op weduwschap gespeeld, zowel de doffers als de 

duivinnen kunnen een hele dag in de ren. Bij de vraag of de duivinnen niet met 

elkaar aanlopen antwoord Frank dat deze er worden uitgeselecteerd. De jonge garde 

gaat een 10 tot 12 keer de mand in maar worden niet verder gespeeld dan Noyon. 

De dierenarts zal van Frank niet rijk worden, natuurlijk de verplichte paramixo enting 

en voor het ZLU-seizoen krijgen alle duiven een geel capsule en die capsule wordt 

soms ook gegeven voor de laatste inkorving.  



In een schrift wordt het wel en wee van de duiven bijgehouden de koppelingen en de 

kweek maar ook andere gebeurtenissen op het hok. Door nog eens terug te lezen 

kan men er soms wel lering uit trekken. 

 

 

Frank’s vrouw Silvia en zoon Mike hebben mede zorg gedragen aan het goede 

seizoen. Mike die door de Corona voor zijn studie Archeologie niet naar Leiden kon 

maar vooral thuis zijn studie moest oppakken kon de duiven van Pa in het 

duivenseizoen meerder keren lappen. (Ieder nadeel heeft zijn voordeel).  

De winnende doffer 18-3821871, een mooie donkere kras, die op het moment van 

mijn bezoek bezig was met vervangen van zijn jasje voor het komend seizoen. “De 

Perpignan” zoals hij in de toekomst zal heten is als jaarling gespeeld op Agen en 

behaalde gelijk de 27e prijs van de IFC. De vader is gekweekt uit 2 duiven van vader 

Herman en is nog een kleinkind van de 2e nationaal Narbonne (1e nat. Duivinnen) en 

de moeder is een 50 % Jan Boers duif. (Zie stamboom) 

 

Dakpannen zijn vervangen door gaas en glasplaten. 



 

De 18-3821871 (enige weken na mijn bezoek) 

 

 

Frank met de winnaar enige weken na mijn bezoek 

 



 

  



Zoals gezegd er is hier een prima seizoen gedraaid, nog even een paar wapenfeiten: 

Pau     15e  IFC  4 v/d 12 

Bordeaux (oud) 3e IFC  2 v/d 3 

Bordeaux (jrl)  20e  IFC  3 v/d 9 

Barcelona  21e  IFC  1 v/d 3 

Perpignan  1e  IFC  2 v/d 3 

Narbonne  4e  IFC  3 v/d 4 

Bovengenoemde resulteerde in de 2e plaats in het Keizerkampioenschap  

Frank bedankt voor je verhaal, je gastvrijheid de koffie en de heerlijke bolus en 

misschien tot de volgende keer. 

 

IFC Zeeland 

Jan Kees Hoek 

 

 

   


