
Comb. Krijger en Zn. zegeviert op Perpignan  

 

De laatste ZLU-vlucht van het jaar is traditiegetrouw Perpignan. Op vrijdag 6 

augustus 2021 om 07:30 uur zijn 4.873 Nederlandse duiven aldaar gelost onder een 

onbewolkte hemel met een temperatuur van 22°C. Met een zuidwestelijke wind op de 

vluchtlijn waren aankomsten op de dag van lossing – ondanks de her en der 

verspreide buien – te verwachten. Achteraf bezien hebben die verspreide buien 

vooral de Zeeuwse duiven parten gespeeld. Maar ja, daar hebben we in 2021 op de 

andere vluchten wel meer last van gehad. De gifbeker was kennelijk nog niet 

helemaal leeg. In het IFC Zeeland zijn 218 duiven ingekorfd door 33 deelnemers. Om 

21:13 uur valt bij de Comb. Krijger en Zn. uit Schore een donker kras duivinnetje op 

de plank. Met een snelheid van net geen 1.200 mpm is dat met flinke voorsprong 

goed voor de overwinning in het IFC Zeeland. Nationaal wordt beslag gelegd op de 

200e plek. 

 

De Comb. Krijger en Zn. is een bekende naam in het IFC Zeeland, al was het rond 

Ron en Robin de afgelopen twee jaar wat stiller. Dat heeft niks met de kwaliteit van 

de duiven te maken maar met de verhuizing van Hansweert naar de prachtige 

huidige locatie in Schore. In november 2018 is aldaar het voormalige hok van Flip 

Steketee geplaatst (destijds door Flip gratis aan Ron gegund!) en in 2019 zijn op het 

nieuwe hok voor het eerst jongen gekweekt. De daadwerkelijke verhuizing heeft 

plaatsgevonden in juni 2019 en in de tussentijd moest Ron dagelijks vanuit de 



tijdelijke woonlocatie in Yerseke naar Schore reizen voor de verzorging van de 

duiven. Uiteraard zijn de beste duiven vanuit Hansweert meegegaan naar de nieuwe 

locatie om als kweekduif te gaan fungeren. De kwaliteit van deze duiven is ons 

inmiddels bekend en het “vale soort” van de Krijgers is in het IFC Zeeland de 

afgelopen jaren een begrip geworden. Met name Joop Duinkerke kan hierover 

meepraten met overwinningen in het IFC Zeeland op St. Vincent 2017 (2e nationaal!), 

Pau 2020 (6e nationaal!) en Agen 2021 (27e nationaal!). Nu zijn het dus Ron en 

Robin zelf die weer eens op de hoogste trede van het podium mogen plaatsnemen.  

 

Het vliegseizoen is begonnen met 40 koppels op nest en 20 late jongen die later 

ingezet zijn. Van het nestspel wordt door Ron werk gemaakt door de duiven goed te 

observeren en in een boek worden de neststanden bijgehouden. De doffers vliegen 

in de ochtend uit en de duivinnen in de middag. Het voer komt van Van Tilburg en 

bijna het hele jaar wordt als basis hetzelfde voer gegeven (kweekvoer en vliegvoer 

door elkaar gemengd). Alleen in de ruiperiode wordt ook ruivoer gegeven. Het 

systeem is volle bak voeren en ook grit en allerlei zijn altijd aanwezig. De duiven zijn 

ingespeeld op Quievrain, Noyon en Sermaises (3 of 4 keer) en hebben in de 

voorbereiding geen dagfond gehad. Gekozen is om de jaarlingen vervolgens te 

spelen op twee middaglossingen (Agen en Bergerac) terwijl de 2-jarigen verdeeld zijn 

over de ZLU-vluchten Mont de Marsan / Agen en Narbonne / Perpignan. Aan de 

vluchten Barcelona, Marseille en Agen jaarlingen is niet deelgenomen. De kolonie is 

nog verder in opbouw en inmiddels overwinteren er circa 135 duiven op de nieuwe 

locatie. 

 

 



De overwinning op Perpignan is behaald door een donker kras duivinnetje met als 

ringnummer NL19-1719865. Ondanks dat de “865” klein van stuk is, was zij in 2021 

wel groot van daden. In 2020 liet zij zich als jaarling op de 2 middaglossingen waarop 

ze is ingekorfd nog niet opmerken (niet erg volgens Ron, als jaarling fris thuiskomen 

is voldoende). In 2021 ging het echter flink los! Eerst is ze op een stand van 10 

dagen broeden ingekorfd op Agen en won in het IFC de 10e prijs tegen 352 duiven 

(geklokt om 19:52 uur). Op Perpignan dus vervolgens op een jong van 4 dagen de 1e 

prijs tegen 218 duiven (geklokt om 21:13 uur). Twee keer ’s-avonds thuis en al met al 

goed voor een 3e plaats in het Duifkampioenschap. 

 

De “865” heeft het vroeg vliegen niet van een vreemde. Haar opa van vaderskant 

(ook zo’n donker kras en niet al te groot) was de eerste overwinnaar ooit van een 

vlucht in het IFC Zeeland, te weten Pau 2014 (14e nationaal). Je zou dus kunnen 

zeggen dat de appel niet ver van de boom is gevallen. En dat sprake is van 

meerdere appels bij die boom blijkt wel uit de prestaties van een volle zus van de 

“865”, te weten de “436”. Dit eveneens donker kras duivinnetje won dit jaar in het IFC 

de 13e prijs van Mont de Marsan (geklokt om 22:41 uur) en de 8e prijs tegen 416 

duiven van Narbonne (geklokt om 21:57 uur). Ook 2x ’s-avonds thuis en al met al 

goed voor een 5e plaats in het Duifkampioenschap. Ook vloog zij als jaarling reeds 

een 97e nationaal Bordeaux tegen 10.637 duiven. Als dan ook nog blijkt dat de 

nestbroer van de “436”, te weten de “437”, als jaarling een 8e nationaal Bergerac 

vloog tegen 8.987 duiven, dan kunnen we wel over een uitzonderlijk goed 

kweekkoppel gaan spreken! 

 

Gezien het voorgaande gaan we de komende jaren de naam Krijger nog wel vaker in 

de kop van de uitslag tegenkomen. Ik ben in ieder geval benieuwd wat de zusjes 

volgend jaar gaan doen! 
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