
Agen Oud 2019 gewonnen door “rookie” John Lindenberg 

 

Op Agen heeft de temperatuur voor scherprechter gespeeld. Binnen enkele uren na 

de lossing om 6.45 uur was de temperatuur tot boven de 30 graden Celsius gestegen 

en na de middag steeg dat verder tot boven de 35 graden Celsius. En dat onder een 

staalblauwe hemel bij een zwak windje uit oostelijke en later zuidoostelijke richting. 

Ongetwijfeld zullen de Agengangers onderweg flink dorst hebben gehad. De 2e dag 

was de temperatuur gelukkig lager en ging de wind naar het zuidoosten waardoor de 

duiven de wind mee kregen. Aan de start van Agen kwamen nationaal 5208 oude 

duiven en bij de IFC werden er 349 oude duiven ingekorfd. John Lindenberg heeft er 

24 mee! Hij kiest een paar vluchten uit om mee te doen, want op 1 of 2 duifjes 

wachten vind ie maar niks…  

’s Morgens om 7:24 uur klokt John Lindenberg zijn eerste getekende duif: het 

duivinnetje NL16-1584677. Op dat moment was er nog geen enkele oude duif 

gemeld in Nederland! “Die ga ik even melden via het meldprogramma” dacht John. 

De duif staat vervolgens keurig op de meldlijst van de IFC, maar NIET bij de ZLU! 

Dus ja, toen gebeld met het meldadres, ons aller Simon. Maar Simon weet het ook 

niet! Hij krijgt de duif uiteindelijk op de site via Piet Franssen, de wedstrijdleider van 

de ZLU. Achteraf blijkt dat de ZLU problemen had met de verwerking van de 

meldingen door een nieuwe telefoonprovider of iets dergelijks. Ja, ben je lekker mee. 

Ik denk toch dat John die morgen een paar lelijke woorden heeft gezegd!!  

Onderstaand de winnares bij de IFC, uiteindelijk goed voor een 9e Nationaal. 

… 



De 2e duif in de IFC wordt bijna 1,5 uur later geklokt door good old Joop Duinkerke. 

Kun je nagaan wat een zware vlucht het zou worden. Het concours staat open tot 

13.30 uur. John pakt uiteindelijk 4 prijzen van de 24 duiven, maar hij “schiet” wel de 

hoofdvogel en die telt! 

De winnares is later omgedoopt tot “Aagje” en ze is van edele afstamming zoals je 

kan zien in de stamboom verderop. Haar moeder was de beste vliegduivin op zijn 

hok. Aan vaderskant zit bloed van de Barcelonawinnaar van 2016, maar tevens de 

“08” en dat was volgens John hun de beste duif: 5 keer mee en 5 keer prijs en vaak 

vroeg. Laten we zeker ook de namen Jellema en Belleter niet vergeten. Kortom: 

fondbloed! 

 

 

 

Hierboven staat John toch wel te glunderen zeker! Wat wil je met een toppertje als 

“Aagje” in je handen.   



De duivensport is door vader Hans met de paplepel ingegoten, want vanaf zijn 6e jaar 

had John al een klein hokje met 6 bakjes erin. Vanaf 2013 is hij op zijn eigen adres 

begonnen en zoals je kan zien zijn de hokken nog steeds niet erg groot. Hij heeft een 

ren voor de jongen en een ander hok voor de oude duiven. 

John speelt zijn duiven op nest en probeert de duiven op stand van 10 dagen 

broeden of kleine jongen in te manden. Zo ook de winnares, die op kleine jongen 

vertrok en ze was in bloedvorm. Op een lapvluchtje vanuit Breda vloog ze ruim 5 

minuten los op de rest! Dus vandaar dat ze eerst getekende was. 

Het soort duiven waarmee John en zijn pa het doen komt van de beste hokken van 

Nederland. Wat te denken van:  

-  rechtstreekse Jellema’s, in 2008 gehaald toen ze nog enigszins te betalen waren 

-  duiven van Wittebol 

-  Jos Pepping, uit de totale verkoop waaronder de topduif “De Scherpe” 

-  duiven geruild met Tim Hage 

-  recent duiven van Theo Daalmans en  

-  Jan van de Zande, samenkweek met de lijn van “Bieke” 

John geeft aan dat hij regelmatig het internet afspeurt naar betaalbare duiven. Maar 

dat de duiven goed zijn bewijst ook zijn vader, die 3e is geëindigd als Keizer van de 

IFC. 

De oude duiven worden opgeleerd via het programma van Bauwens met aansluitend 

één of twee dagfondvluchten. Maar bij slechte weersvoorspellingen blijven de duiven 

thuis. De jonge duiven worden NIET opgeleerd. Of ja toch wel: één keer naar Rilland! 

Daarna gaan ze als jaarling naar Breda, Quievrain, Noyon en Chevrainvilliers. Geen 

dagfond of overnacht, dat komt pas als ze zijn uitgegroeid. Het selecteren gebeurt 

zodoende pas na twee jaar, maar dan kan het ook hard gaan en worden soms hele 

lijnen eruit geselecteerd. 

De verzorging is simpel: de bak gaat vol met voer van Van Tilburg. Wel wordt er 

bijgevoerd in kleine potjes. En als bijvoer worden pinda’s gegeven. Men wil de duiven 

propvol stoppen om zodoende voldoende reserves op te bouwen voor hun 

inspanning. Ook medisch worden er geen gekke dingen gedaan: af en toe een 

kuurtje voor het geel.   



Als ik vraag waar hij veel plezier aan beleefd in de duivensport zegt hij: “Vroege 

duiven klokken” en ook “duiven kweken”. En dat ie duiven kan kweken kun je zien op 

onderstaande afbeelding: dit is een hok vol jaarlingen en late duiven van vorig jaar 

die hun plek op het nesthok nog moeten gaan verdienen… 

 

 

Ik was op bezoek bij een liefhebber, die nog niet zo heel lang op de grote fond 

speelt, feitelijk een “rookie” zeggen ze dan in de autosport. Maar wel een vent met 

fondsoort op zijn hok en meestal komt kwaliteit boven drijven. Dus wie weet lezen we 

de komende jaren wel vaker de naam John Lindenberg in het snuitje van de uitslag.   

Proficiat John met deze mooie overwinning van “Aagje” op deze hele taaie Agen! 
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