
“Goudklompje”van Verhagen – Buyl wint goud op Agen jrl.  

 

Ook op de tweede internationale wedvlucht van het ZLU-programma, namelijk  

Agen voor oude en jaarlingen, was het slechte weer aan de westkust van Frankrijk 

spelbreker om op vrijdag te kunnen lossen. Het laatste weekend van juni was een 

weekend met tropische temperaturen en op tijd lossen zou wenselijk zijn geweest. 

In Agen heerste op vrijdag een koude lucht die vanaf de zee het land binnenkomt, 

dichte bewolking en sterke wind gooide roet in het eten. Hierdoor was het zicht te 

slecht en verslechterde zelfs om te kunnen lossen. 

Zaterdagmorgen was het in alle vroegte in Agen al mooi en helder weer. Verder 

werd vermeld dat de wind naar het noorden een oostenwind, 7 km/h. zou worden. 

's-Avonds in Noord-Frankrijk noordoostenwind, tot 9 km/h. Tussen 11.00 en 12.00 

uur zou de temperatuur in Midden-Franrijk 33 graden bedragen. De grote hitte tot 39 

graden kwam daar langzaam achteraan met tussen 16.00 en 17.00 uur het 

maximum. De duiven werden om 6.45 uur gelost bij ca. 22 graden en een kalme 

wind uit westelijke richting. Het zou geen makkie gaan worden en zeker voor de 

jaarlingen zou het een uiterst zwaar karwei worden. 

  



De winnaars 

Deze combinatie heeft geen verdere introductie nodig. De laatste jaren komen we 

Dennis en Sandra steeds vaker tegen in de kop van de uitslagen. Hadden ze in 

2017 de 2e asduif in ons sterke inkorfcentrum, verleden jaar waren ze de trotse 

winnaars van de Jaarlingen cup. En in het jaar 2019 hebben ze wederom een 

absolute crack onder de pannen, deze jarige doffer bezorgt Dennis en Sandra een 

geweldige seizoen. Daarover later meer. 

Verzorging 

De verzorging gebeurt eigenlijk alleen door Sandra, doordat ze niet meer aan het 

arbeidsproces kan deelnemen, heeft ze voor de duiven genoeg tijd over. En de 

prestaties zijn dan de laatste jaren met haar komst dan ook met sprongen voor uit 

gegaan.  In 2016 hadden ze met hun ‘398’ een Gouden crack onder de pannen die 

het schopte tot 3e Nationale Asduif op de Dagfond. Maar ook op de ZLU vluchten 

gaat het meer dan voortreffelijk, en dat doen ze maar met een handvol  duiven die 

ze beschikken voor de ZLU vluchten, Bijzonder knap. De duiven die ervoor bestemd 

zijn, afkomstig van (wijlen) Cas van de Graaff,  Piet de Vogel en  Aartjan Maljaars.  

 

De vlucht Agen 

Dennis en Sandra hadden voor Agen 10 jaarlingen ingekorfd. Deze hebben als 

jonge duif het volledige programma gehad genoeg ervaring is toch wel een must om 

als jaarling de baan op te kunnen voor de ZLU vluchten. In het voorseizoen gaan ze 

als jaarling iedere week mee, en krijgen dan meestal 2 dagfond vluchten voor de 

kiezen. Zoveel mogelijk ervaring opdoen is het devies. Was Agen vorig seizoen een 

loodzware opgave, in 2019 was het nog een beetje zwaarder, extreme hitte en 

kopwind schiftte de bokken van de geiten. Op de 1e vlucht dag vallen er 

internationaal maar 6 duiven. Met een lossing om 06.45 uur geeft al aan hoe zwaar 

de vlucht is. De 2e vlucht dag, Dennis en Sandra zitten gespannen te wachten tot  



daar om 08.59.50 uur de 7e get. Op de klep valt. Spannende momenten volgen want 

op dat moment zijn er slechts 10 jaarlingen in Nederland gemeld, in het sterke 

inkorfcentrum nog geen enkele jaarling gemeld. Zo later blijkt in de IFC-Zeeland de 

overwinning voor de combinatie,  Nationaal is dit goed voor een  21e plaats en 

straks in januari mogen ze op het podium in Kerkrade. Goudklompje werd ingekorfd 

op 13 dagen broeden. Om daarna weer klaar gemaakt te worden voor de volgende 

opdracht. 

 

Narbonne 

Voor Narbonne de voorlaatste ZLU vlucht hadden Dennis en Sandra een 11 tal 

inkorfd waaronder 6 jaarlingen. Wederom is het de ‘497’ die het nog eens dunnetjes 

over doet en nationaal het brons weet te bemachtigen.  Ongekende weelde, in een 

seizoen de 21e Nat. Agen en 3e Nat. Narbonne weet te winnen het is slechts voor 

heel weinig duiven weggelegd ‘ wellicht de beste jaarling van NL op de ZLU 

vluchten. moet er nog zand zijn’ zou een bekend verkoper zich hebben afgevraagd? 

Het ZLU bestuur betitelde de ‘497’ met de naam ‘’Goudklompje’ ik denk dat hij deze 

naam meer dan verdiend heeft.   

 



 

Tot slot 

Dat Dennis en Sandra op de goede weg zijn laat de uitslagen meer dan zien. 

Geweldige duiven hebben ze onder de pannen. Gezien hun ambitie en 

vakmanschap van Sandra die in enkele jaren tijd het ‘duivenmelken’ toch aardig in 

de vingers heeft ben ik er ook zeker van dat de Comb. Verhagen – Buyl er alles aan 

zal doen om er volgend seizoen weer bij te horen. Ik ben benieuwd net als de 

concurrentie of ‘Goudklompje’ er weer bij zal horen??  

 

IFC Zeeland  

Jacco Provoost 

 


