
Ab van de Linde wint de titel Asduif IFC Zeeland 2021. 

 

 

Begin oktober was ik te gast bij Ab van de Linde wonend onder de rook van 

Antwerpen in het meest oostelijk gelegen plaatsje van Zeeland namelijk Rilland. Ab is 

sinds begin jaren 90 duivenliefhebber, hij heeft eigenlijk het stokje over genomen van 

zijn vader die al op jonge leeftijd kwam te overlijden.  Ab zijn vader was net als de 

meeste liefhebbers in die jaren programmaspeler en niet zonder succes hij wist zelfs 

3 afdeling concoursen op zijn naam te zetten vooral met duiven van Belgische 

liefhebbers. In het begin vloog Ab ook gewoon het programma mee waar vooral de 

voorkeur naar de dagfond vluchten ging maar ook het jonge duivenspel kon hem wel 

bekoren. De interesse voor de marathonvluchten is eigenlijk ontstaan door een duif 

van Herman Vermeulen uit Schore. Ab heeft nog 2 jaar combinatie gevlogen onder 

de naam v/d Linde- Dekker, de combinatiegenoot had een karwei voor Herman 

verricht en mocht daarom een duifje meenemen naar Rilland. Dit duifje werd later 

door Ab soms als enige duif op de middaglossingen gespeeld en niet zonder succes 

14 prijzen vloog hij bij elkaar waarna hij voorgoed op de kweek gezet werd. Deze 

2003-338 is eigenlijk de stamvader van het hok van de Linde. Herman die ook 

genoot van de prestaties van “zijn” 38 gaf Ab een passende duivin de 09 wat later 

weer de nestzus bleek van de vader van de nationaal winnaar St Vincent 2011 bij 

Piet Rijn in Yerseke. Tevens werd het duiven bestand aangevuld met wat duiven van 

gebroeders Saya uit Maastricht. De laatste jaren af en toe wat duiven van bonnetjes 

en wordt er wat geruild met Jan Kees Hoek uit Middelburg.  



 

Met ongeveer 20 weduwnaars (dit is inclusief jaarlingen) en nog zo’n tiental 

duivinnen op nest speelt Ab zijn spelletje. En ongeveer 30 jongen moeten voor de 

nodige aanvulling zorgen. Dit jaar gingen toch meer duiven verloren dan andere 

jaren. Sommige jaarlingen welke op een aparte afdeling zitten kwamen van Agen 

thuis met een besmetting van pokken en zijn dus na deze vlucht niet meer 

gespeeld.In de toekomst toch maar enten hier tegen overweegt Ab. Dit seizoen is er 

echt wat minder plezier aan de duivensport beleeft door bovengenoemde en de 

onrust in het Zeeuwse.  

Ab was blij verrast met het behalen van de asduif titel. Ab heeft eigenlijk wel wat met 

het behalen van as-duiven zo won hij in 2016 ook al deze titel bij de IFC met de 

“Diesel” (Zoon 338), welke dat jaar 3 keer ‘s avonds thuis was. Maar ook ZLU-Asduif 

over 3 jaar 2015/2017 van Agen/Bordeaux (kleinzoon ‘338). 

Dit jaar dus weer de Asduif in de IFC Zeeland met de 19-1715068 een goed 

gebouwde niet al te grote vetblauwe doffer die als onervaren jaarling op Agen zich 

gelijk liet zien met de prijs 53 in de IFC tegen 382 jaarling-genoten. Dit seizoen ging 

hij 3 keer de mand in met maar 9 dagen herstel tijd tussen de vluchten wat het niet 

belemmerde het volgende resultaat neer te zetten: 

Agen  39e van 352 duiven 

Marseille    6e van 159 duiven 

Perpignan  21e van 218 duiven 



 

  



Over de oorsprong van de “Deldie”het volgende: 

Op de totale verkoop van wijlen Flip Steketee eind 2018 hadden Ab en 

ondergetekende zin om nog een duivinnetje voor de kweek aan te schaffen. Ons oog 

was gevallen op een vetblauwe duivin kleindochter van de “Deurzetter” van Cas v/d 

Graaff en Zoon.Toen bovengenoemde duivin onder de hamer kwam bleek echter al 

snel dat wij niet de enige waren die interesse in dit duifje hadden. De combinatie 

Verhagen –Buyl was driftig mee aan het bieden. We lieten daarom deze koop maar 

aan ons voorbij gaan en ging het mee met Sandra en Dennis naar Westkapelle. 

Later op de avond nog even met Dennis gesproken die zei: “dan gebruik je het toch 

een keer”. Zo gezegd, zo gedaan. Eind februari 2019 kwam deze duivin even naar 

Middelburg voor een samenkweek. Ze werd gekoppeld aan een doffer van Henri 

Hoeks uit Bovensmilde (aangeschaft via internet). De eerste jongen bleven in  

Middelburg het 2e stel ging naar Sandra en Dennis. Bij het ophalen van de jongen 

zou het duivinnetje gelijk mee worden genomen echter moest het toen leggen. Ik 

opperde de duivin naar Westkapelle te brengen het na het leggen van de eieren. De 

eitjes werden verlegd en er kwam nog 1 jong van, deze is begin juli gespeend en 

naar Rilland verhuisd. Gezien zijn jonge leeftijd nog een paar vluchtjes bij de opleer 

van de Nishoek mee geweest in september. Als jaarling dus met wat grote stappen 

naar Agen en als 2 jarige dus asduif van de IFC “Wat goed is komt snel” is voor deze 

duif zeker van toepassing. 

Alle 3 de keren zag Ab zijn “Deldie” zoals hij nu door het leven gaat aankomen uit de 

zelfde hoek (Antwerpen). Gezien zijn jonge leeftijd zou Ab er nog wel eens lang 

plezier aan kunnen beleven (maar ja in de duivensport geen garantie). 
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