
Herman Calon keizer kampioen van de IFC ZEELAND 2021. 

Op een natte zaterdag, de laatste van Oktober  mocht ondergetekende op bezoek 

bij de kersverse Keizer kampioen Van de IFC Zeeland. Hoog tijd om deze allround 

speler eens aan het woord te laten wat uiteraard geen moeite kost, om er achter te 

komen hoe hij dat allemaal klaar speelt.  

De liefhebber 

 

Herman Calon, ik durf te zeggen de meest succesvolle allround speler van 

Nederland. Want welke vlucht het ook is Herman korft duiven in en met succes!!  

Het liefst zou hij nog met meer duiven willen spelen maar door een opgelegde 

maatregel van de gemeente mag hij niet meer dan 250 duiven houden en dat is 

toch wat weinig als je van alle vluchten bij de beste wil horen. In de schuur 

verblijven de vliegduiven met enkele afdelingen voor de programmaduiven en 2 

afdelingen voor de fondduiven. Het was een genot om te zien hoe goed Herman de 

duiven kent, hem ontgaat niets alle duiven heeft hij in het vizier en zeer belangrijk 

voor het aanwijzen van de getekende duiven. Afgelopen voorjaar was ik al op 

bezoek bij Herman en hij had grote plannen om de te gaan strijden voor de ‘titel’  

bij de IFC Zeeland. Vanaf de start van de ZLU vluchten was Herman de te kloppen 

man, vooral zijn getekende duiven wist hij vroeg op de uitslag te krijgen. 



 

Op de openingsvlucht vanuit Pau, welke vanwege de weersomstandigheden werd 

gewijzigd in Mont de Marsan. Vanwege de vele regen die dag en de vliegdag erop 

werd het een rare vlucht met een uiterst traag verloop. Er werden 3 prijzen van de 

10 ingekorfde duiven gepakt,  20e (1e get.), 33e en 47e.  

De week erop vanuit  vlogen we traditie getrouw Agen dat werd een gelukkig een 

schitterende vlucht. Voor ons als Zeeuwen viel het wel tegen dat die Limburgers zo 

goed pakten. In Hoofdplaat werd met de oude duiven de volgende prijzen 

gewonnen 14e  (2e get.), 59e, 75e en 78e. Met de Jaarlingen moest hij zich tevreden 

stellen met de prijzen 10e, 15e (1e get.), 25e en 37e. 

Barcelona werd met 2 dagen uitstel op zondagmorgen gelost. Herman had voor 

deze klassieker 4  duiven ingekorfd en had in 7 minuten tijd de 2e en 4e get. geklokt  

met 50% prijs en 2 duiven in de top 10 bij de IFC Zeeland was dat een mooie 

uitslag. 

Marseille werd een dag vervroegd vanwege de weeromstandigheden. Donderdag 

schitterend vliegweer helaas voor de ‘Zeeuwen kwamen er op de dag van lossing 

geen duiven door. Herman constateerde om 09.37 uur zijn 1e get. die de 9e prijs 

wint en dat zelfde duifje zit na Mont de Marsan weer in het snuitje van de uitslag. 

Het stormweekend van Narbonne, waar op de dag van lossing slechts enkele 

Zeeuwse duiven door kwamen, wist Herman om 21.19 uur zijn 1e get. te klokken  

en verder de prijzen 19e, 65e en 103e af te drukken. Met de jaarlingen wist hij op die 

vlucht het goud te grijpen, daar komen we later op terug. 

Met Perpignan als afsluitende klassieker werden er slechts 2 prijzen in middenmoot 

gepakt maar voor Herman was het genoeg om als kampioen te worden afgevlagd. 

Verzorging en begeleiding voor de vluchten. 

 



Hier in hoofdplaat worden met verschillende spelmethodes aan de fondvluchten 

deelgenomen. Met de doffers wordt op klassiek weduwschap gespeeld maar ook 

worden de duivinnen aan de tand gevoeld om te kijken wat ze waard zijn. De 

duivinnen worden ingevlogen op weduwschap en voor de vluchten gekoppeld aan 

late doffertjes. Herman is voorstander om ze in te korven op eitjes, ze zitten dan op 

hun mooist is Herman van mening. Ook worden ze tussendoor flink gelapt en word 

er tot Doornik gereden, plm. 100 km. Of als hij ergens heen moet dan gaan ze 

mee. Dat word alleen gedaan bij goed weer, niet het randje opzoeken want je moet 

geen risico nemen voor de vlucht. Bij elke lapvlucht word gekeken welke duiven er 

de meeste drang naar huis hebben dat geeft ook een beter beeld welke duiven als 

aangewezen gezet moeten worden. Medisch worden de duiven tweemaal tegen 

paramixo geënt, éénmaal in het najaar en voor de start van het seizoen nogmaals. 

Puur om weerstand op te bouwen. Verder word er in het najaar tegen paratyfus 

gekuurd, maar Herman durft niet aan enten te denken. Verder wordt er weinig met 

de medicijnbus gerammeld, daar is Herman heel resoluut in. Je kunt beter een 

kapmes gebruiken dan de medicijnpot. Duiven die dat nodig hebben zijn niks 

waard aldus Herman. Mocht er echts iets aan de hand zijn dan word er naar Henk 

de Weerd gereden. Het voer mengt Herman zelf en dat doet hij van verschillende 

merken daarbij voegt hij nog grit, roodsteen, mineralen snoepzaad en tovo bij. Op 

mijn vraag of hij verschil ziet in nestduivinnen of doffers op weduwschap ziet 

Herman geen verschil. Meestal gaan er van beide  geslachten mee naar de 

vluchten.  

 

 



Soort duiven  

Ik was benieuwd met welk soort duiven Herman het doet. De basis werd gelegd 

destijds met duiven van Westrate en dat waren voornamelijk Aarden duiven, later 

werden de duiven van Wijnands en zoon uit het Limburgse Maastricht ingekruist.  

Recent zijn er voor de  grote fond flinke boodschappen gedaan, maar die 

aanwinsten moeten allemaal nog worden uitgetest. Doordat Herman de laatste jaren 

flink heeft moeten krimpen, had de fondkolonie toch wat vers bloed nodig. Omdat 

Herman een echte ‘Generaal kampioenschap speler is’ en door de NPO besloten is 

dat alle duiven voor prijs mee moeten, gebeurd het dat de jonge fondduiven op deze 

manier te weinig ervaring op doen als jonge duif. In Hoofdplaat word niet in 

problemen gedacht maar in oplossingen dus voor de toekomst heeft Herman z’n 

strijdplan alweer klaar zodat in de toekomst ook de jonge fondduifjes genoeg 

kilometers kunnen maken in hun geboorte jaar.  

 

Tot slot  

Voor Herman was het weer een succesvol duiven seizoen.  Zo kwamen de jonge 

duiven super naar huis, zelfs bij de olympiade heeft hij 4 duiven in de beste tien van 

Nederland staan. Ook zijn goede vriend Jan van Gils uit het Brabantse Oosterhout 

vliegt de laatste jaren geweldig op de ZLU Vluchten en ook daar zitten veel 

rechtstreekse duiven van Herman. Verder hoopt Herman dat de rust in de ‘Zeeuwse 

duivensport’ snel terug keert. En dat wij als ZLU spelers geen verdere gevolgen 

daarvan ondervinden. Herman bedankt voor de gastvrijheid en de koffie het was 

gezellig melken, en als de gezondheid en fanatisme zo blijft dan is bij deze de 

concurrentie gewaarschuwd. 

IFC Zeeland 
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