
Ferdinand en Jacco Provoost winnaars pittige Marseille 2021. 

 

In verband met de voorspelde slechte weersomstandigheden in het weekend werd al 

vroeg besloten de duiven op donderdag in plaats van vrijdag te gaan lossen. Voor de 

werkende man wat minder maar voor de duiven zeker beter. Om 7.15 uur kregen 

10.830 duiven de vrijheid waarvan 4310 Nederlandse. De wind op de vluchtlijn was 

vooral noordoost en dit voorspelde een zware editie te gaan worden. Om 19.45 uur 

valt in Limburg de eerste duif. Na deze aankomst bleef het heel lang stil, bijna 2 uur 

later wordt nummer 2 gemeld. Misschien nog duiven in Zeeland op de dag van 

lossing maar dat bleek niet het geval, uit eindelijk bereiken 10 duiven hun hok op de 

dag van lossing. In de IFC waren 159 duiven op maandagavond de mand in gegaan. 

Op vrijdag morgen zet Simon op’t Hof om 06.57 uur de eerste melding op de lijst en 

wordt door sommige oplettende liefhebbers al gefeliciteerd. Wetende dat de 

overvlucht nog even heeft om hem voor te zitten is hij toch wat voorzichtig om de 

felicitaties aan te nemen. En inderdaad om 7.11 valt bij Jacco en Ferdinand Provoost 

in Aagtekerke hun eerst getekende op de plank en gaan aan de haal met het goud. 

Ivo Vermeulen pakt knap de 3e plaats. In de IFC zijn de prijzen tegen de middag 

verdiend en nationaal wel een uur langer. Wat mij wel opvalt, is dat er bijna overal 

kopduiven zijn gevallen zowel oost als west maar ook op grotere afstand. De winst 

gaat dus naar de combinatie Ferdinand en Jacco Provoost welke in 2021 een mooi 

seizoen beleven. In het verslag van de jaarlingencup is een opsomming te lezen van 

de prestaties. 



De winnares  

De 16-3611111 een donkerkras duivinnetje wat haar sporen al meer dan verdiend 

heeft. Zo won ze als jaarling gelijk de 27e nationaal Agen tegen duiven en was 

daarmee mede winnaar van de snelste 3 jaarlingen. In 2018 pakte ze de 237 

nationaal St. Vincent en in 2019 de 114e nationaal Marseille ( 3e in de IFC) Ze zat 

voor het inmanden te broeden maar kreeg nog voor de motivatie nog een klein jong 

onder geschoven met dus de 1e in de IFC als resultaat nationaal de 26e tegen 4310 

mede strijders en pakt dus net niet het fel begeerde vaasje mee.  

 

 

Afkomst 

Ferdinand heeft deze vijf-maal-1 bekomen van clubgenoot Aart Jan Maljaars. De 

vader is afkomstig van Eyerkamp  en is zoon van Asterix welke onder andere de 

volgende kop prijzen vloog: 3e, 25e en 89e Nationaal St Vincent, maar ook een 11e 

Nationaal Brive. De moeder is het eigen soort van Aart Jan (zie stamboom). 

  



 

 



Naar de kweek 

Gezien haar 2 vroege prijzen op de laatste 2 edities van Marseille vroeg ik of de 

combinatie nog een gooi gaan doen naar het Asduif kampioenschap over 3 jaar 

(ZLU) waarin ze nu de 7e plaats bekleed. 

De broers waren het er unaniem over eens ze gaat nu voor het nageslacht zorgen en 

gezien haar leeftijd denk ik de beste keus. De chipring verwijderd en ze is al verhuisd 

naar de kweekduiven bij Jacco.  

Ik was te gast bij 2 zeer gemotiveerde broers waar we in de toekomst zeker vaker 

een bezoek moeten gaan brengen denk ik. 

Jacco en Ferdinand bedankt. 

 

IFC Zeeland 

Jan Kees Hoek 

 

 


