
Herman Calon – winnaar van Agen Jaarlingen 2017 

De hoofdvogel op Agen jaarlingen valt dit jaar voor het eerst aan d’n overkant en wel 

bij Herman Calon. Om 19:17:18 uur klokt hij het jaarlingduivinnetje NL16-3613131,nu 

omgedoopt tot het “Agen duivinnetje”. En dit bleek een bomvroege duif, met 1125 

m/min wint ze een 2e Nationaal. Bijna een uur later wordt het duifje afgetroefd door 

één van de 100 duiven van Batenburg-Van de Merwe. Jammer, zeker als je weet dat 

het duifje een paar minuten verspeeld heeft met binnenkomen.  

 

Maar Herman blijft daar 

niet over treuren: “het is 

zoals het is”zegt hij dan. 

De nuchterheid zelve. 

Maar het zou toch wat 

zijn om op je 78e nog 

een 1e Nationaal te 

winnen! Hiernaast staat 

hij in z’n zondagse pak 

met weer een nieuwe 

favoriet in de schotel.  

 

Helaas heeft Herman de 

laatste 6 jaar en nog 

steeds veel ellende door 

een uit de hand gelopen 

burenruzie. De ruzie is 

zo uit de hand gelopen, 

dat de rechter er aan te 

pas moest komen. Hij 

heeft zijn duivenhokken 

moeten afbreken en er is 

een maximum gesteld 

aan het aantal geringde 

duiven wat hij mag 

houden (250 stuks). 

Heel vervelend allemaal 

voor Herman en zijn 

vrouw, men heeft hier al 

diverse slapeloze 

nachten van gehad.  

 



 

  



Maar een man als Herman krijg je niet direct kapot. Op zijn erf van ruim 4300 m2 en 

ver weg bij zijn buurman heeft hij zijn oude schuur, waar vroeger de vleesstieren in 

stonden, omgebouwd tot duivenhok. Van alle gemakken voorzien: zo is er een luik in 

de achterwand met daarachter een verzendmand. Beetje voer erin en binnen een 

paar minuten heeft Herman 25 duiven in de mand. Daar zit weer menig uurtje in, 

maar wel gemakkelijk! Onderstaand een foto van het geheel.  

 

Ondertussen merk je wel, dat we hier met een echte duivenmelker te maken hebben. 

En voor diegenen die denken dat het wel mee valt, nog een paar opmerkelijke zaken. 

Ten eerste houdt hij een zeer nauwkeurige administratie bij van elke wed- of 

trainingsvlucht waar hij duiven mee geeft. En dat zijn er nogal een paar, want hij 

speelt ieder weekend! Tot in de fijnste details: aantal duiven, volgorde van aankomst, 

neststand enzovoort. Alles staat in het handgeschreven dagboek!!!  

 

Daarnaast is hij een 

voermenger. Tijdens mijn 

bezoek was het ruitijd en 

dus was de voeding 

hierop aangepast. Een 

paar mengelingen door 

elkaar, Tovo erbij, P40 

korrels en 10% grit.  

 

 

 



Ook voor de selectie gaat hij niet over één nacht ijs. Als het seizoen erop zit, rijdt hij 

ieder jaar naar het noorden van Nederland en wel naar Gert Jan Beute. Herman wil 

graag een onafhankelijk oordeel over zijn jonge duiven. Zijn motivatie hiervoor: “Zelf 

zie je het soms door een veel te roze bril” en ook “je weet soms waar de duiven 

uitkomen en die ga je sparen”. Iets om over na te denken… 

Maar de winnares was dus blijkbaar goed gekeurd door Herman en Gert Jan. En als 

we kijken naar de stamboom (zie volgende pagina) dan zien we veel Wijnands bloed 

in de afstamming. Daarnaast ook wel voor 50% bloed van Herman zelf. De vader van 

de duivin is tevens vader van de asduif van Zeeland’96 in 2017. Dus ja 

nogmaals…goed bloed verloochend zich zelden. 

Het duifje was ingemand op een stand van 10 dagen broeden, een favoriete stand 

vindt Herman. Daarvoor was ze volgens de administratie goed ingevlogen: 3 maal 

Arras, 1 keer Clermont en vervolgens 4 keer Fontenay. Allemaal met de Belgische 

vervoerder Martens en allemaal vooral westelijke lossingsplaatsen. Ook weer iets 

waar duivenmeester Herman naar kijkt. 

Naast het nestspel speelt hij traditioneel weduwschap met de doffers. En dat lukt 

hem al jaren goed. Van jongs af aan heeft hij bij de kampioenen gespeeld en dat al 

vanaf 1957. Hoe doet hij dat kan je jezelf afvragen? Nou door een keiharde selectie. 

Duiven met natte oogjes en dikke koppen, die vliegen eruit. Eveneens duiven die 

gevoelig zijn voor het Geel. Op die manier houdt hij dus een stam over die weinig 

medicamenten nodig heeft.  

Tot slot, over de IFC Zeeland. Herman vindt de organisatie prima geregeld, vooral 

het melden via de website is geweldig. En tevens: de concurrentie is moordend! Ja, 

dat klopt wel met 4 keer een 2e nationaal in een jaar tijd… 

Herman ik gun je volgend jaar weer een 2e nationaal of als het kan zelfs een 1ste. 

Maar bovenal wens ik je rust op je erf. Een man die zo met een duif in het hart 

geboren is, verdient het niet om op deze manier getreiterd te worden. 

 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer 


