
Joop Duinkerke groots op St. Vincent ZLU 2017 

 

Op zaterdag 15 juli 2017 stond de 4e ZLU-vlucht uit St. Vincent op het programma.  

Nadat Pau was omgezet in Mont de Marsan, Agen 7 dagen was blijven staan en 

Barcelona een moordend zware editie was konden onze duiven op St. Vincent weer 

eens ouderwets op de geplande datum worden gelost. Bij IFC Zeeland werden maar 

liefst 318 duiven door 58 liefhebbers ingemand. Onder goede weersomstandigheden 

op zowel de losplaats als de gehele vluchtlijn (op dat moment) werden de duiven om 

07.30 uur gelost bij een kalme Noordoosten wind en circa 16 graden. Gedurende de 

dag vorderde werd als snel duidelijk dat je ’s-avonds duiven moest hebben om aan 

de kop mee te doen. De eerste duif in Nederland werd gemeld in Zeeuws-

Vlaanderen om 21.00 uur. Joop Duinkerke had zich in zijn garage geïnstalleerd en 

was in afwachting van wat komen zou. Net na half tien buigt hij zich voorover om zijn 

drinken te pakken en ziet van uit zijn ooghoek een duif op het dak van het hok zitten. 

Met een heee ben je thuis begroet Joop de eerste van zijn 2 ingekorfde duiven. De 

Vale 13-3309938 loopt direct naar de spoetnik en springt op de plank. Nog niet 

beseffend dat dit een steenvroege duif is. Na het afwerken van 

constateerverplichtingen meldt Joop zijn duif bij het meldstation. Daar hoort hij van 

Simon op ’t Hof dat hij de eerste melding is bij IFC Zeeland. Ik bel je zo terug zegt 

Simon om vervolgens luttele minuten later aan Joop te melden dat hij op dat moment 

de snelste melding in Nederland heeft. Joop blijft er onverstoorbaar onder, zoals de 

meeste hem ook kennen. Helaas voor Joop weet Marlon Kok uit Ransdorp nog 1 duif 

voor hem te klasseren. Zijn Vale Krijger, als 2e getekende ingemand, zoals de naam 

al doet vermoeden afkomstig van Ron & Robin Krijger uit Hansweert wordt afgevlagd 

als 2e nationaal. Met slechts 2 duiven mee een formidabele prestatie. Wat de pret wel 

wat drukte was dat de 1e getekende van Joop, de winnaar op Pau 2016, niet meer is 

teruggekeerd.  

 

De 13-938 wordt gespeeld op traditioneel weduwschap. In de afstamming zien we 

dat zijn vader en moeder halfbroer x halfzuster is met beide de “Bonte Kop” van 

Sjaak de Keizer uit Hansweert als vader. Verder zien we bekende namen als de 



“Slechte Penner” van Sjaak de Keizer en het “Witteke” lijn 1e Nat. Bordeaux en 

Gouden Crack 2 van wijlen Herman Vermeulen uit Schore. Lijnen die zich dus al 

bewezen hebben. 

 

 
 
 

 
   
  



Joop Duinkerke is een duivenmelker met slechts weinig duiven op de kooi. Daarbij is 

hij ook nog zeer voorzichtig met zijn duiven. Regelmatig gaat een weduwnaar maar 1 

keer mee op een overnachtvlucht in het seizoen. In het seizoen 2017 werd er gestart 

met 12 oude duiven en 6 jaarlingen. 1 Oude duif (de Rode winnaar van Pau 2016) en 

5 jaarlingen bleven achter, zodat het seizoen 2018 wederom met 12 oude duiven zal 

worden aangevangen. De prestatie van Joop in 2017 waren: 

Pau   0/2 

Agen oud 1/5 > 11e IFC Zeeland (412) en 113e Nationaal (6219) 

Agen jrl.  0/4 

Barcelona  0/1 

St. Vincent 1/2 > 1e IFC Zeeland (318) en 2e Nationaal (3037) 

Marseille 1/3 > 6e IFC Zeeland (129) en 30e Nationaal (2528) 

Narbonne 1/3 > 47e IFC Zeeland (356) en 913e Nationaal (4566) 

Perpignan 1/2  > 75e IFC Zeeland (345) en 948e Nationaal (4789) 

Met 5 prijsduiven op 22 ingekorfde duiven geen super percentage maar wel 3 

superprijzen erbij waardoor de veel liefhebbers onmiddellijk voor zo’n seizoen 

zouden tekenen. Met zo weinig duiven ieder seizoen duiven bij de eerste 100 

Nationaal klasseren en in 2017 op een haar na een nationale overwinning in de 

wacht slepen, doe het maar eens na. 

 

 
 
De 72-jarige Joop Duinkerke kunnen we kwalificeren als een rustige liefhebber 

waarvoor de sociale contacten in de duivensport net zo belangrijk zijn als de 

prestaties. Vliegen met de duiven vind hij geweldig maar kweken is niet zijn favoriete 

onderdeel. Gelukkig voor hem krijgt hij ieder jaar van meerdere liefhebbers jonge 

duiven. In 2017 kwamen er op die manier duiven van o.a. Flip Steketee – Yerseke, 

Wim Jeremiasse – Yerseke en Ron & Robin Krijger uit Hansweert.  



Op de vraag of hij nog iets doet aan medische begeleiding zegt Joop geloof het op 

niet ik heb aan het begin van het seizoen 1x een geelpil verstrekt en doe verder 

niets. Nou ja knoflook in het water zo nu en dan. De jonge duiven kregen coli. Ik heb 

ze niet behandeld zegt Joop! Met 1 dag geen eten, een verblijf in de ren en met heel 

weinig ruimengeling zijn de duiven er weer boven op gekomen. Helaas konden er 

een paar dit regiem niet aan, maar dat zullen de zwakkere dan wel geweest zijn 

aldus Joop. 

 

Joop zit al zijn hele leven tussen de duiven (vanaf zijn 9e jaar). De duivenlevens-

geschiedenis van Joop is uitgebreid aan de orde gekomen in het verslag van Pau 

2016. De nieuwsgierige hierna verwijs ik graag naar dat verslag. In dat zelfde verslag 

schreef ik op het einde “Joop Duinkerke een kleine liefhebber die regelmatig groots 

presteert. De verwachtingen voor 2017 zijn bij ons hoog gespannen”. Wat mij betreft 

heeft hij die verwachting in 2017 volledig waargemaakt. Maar goed Joop adel 

verplicht zeggen ze, dus …… we verwachten wat van je in 2018! 

 
 
 
IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


