
Falco Schoemaker heeft de Asduif IFC Zeeland 2020 

 

Het jaarlijkse kampioenschap van de Asduif wordt vervlogen over alle vluchten. In het 

verkorte vliegjaar 2020 waren er (uiteraard) geen duiven met drie prijzen te vinden. 

De beste duif met twee prijzen is te vinden in Oostdijk op het hok van Falco 

Schoemaker. Met een dikke voorsprong van ruim 160 punten op haar naaste 

concurrent eist dit jaarling duivinnetje de hoofdprijs voor zich op. Het is de eerste 

keer dat dit kampioenschap gewonnen wordt door een jaarling en dat maakt deze 

prestatie extra knap. Onderstaand het overzicht van de eerste 5 duiven:   

 

 

 

In 2019 heeft Falco 15 jonge duiven – waaronder de “314”- gekregen van Martin van 

Zon. Wat veel mensen niet weten is dat deze nationale dagfondtopper ook 

marathonduiven heeft samen met Cees den Hoed en Pascal van Wijngaarden (de 



Comb. Hoed-Wijngaarden uit Ammerstol). Falco heeft een goede verstandhouding 

met Martin van Zon en zo heeft hij dit topduifje op zijn hok gekregen. In een tijd 

waarin de commercie in de duivensport steeds belangrijker lijkt te worden is het 

natuurlijk mooi om te horen dat het ook op zo’n manier nog kan! 

 

De “314” is een prachtig zijdezacht kras duivinnetje dat wringt in je handen. Het was 

lastig om haar op de foto te zetten omdat ze maar bleef bewegen in de handen van 

haar baas. Als je kijkt naar haar stamboom dan kun je wel zien waar ze haar 

kwaliteiten vandaan heeft. Haar vader is o.a. een kleinzoon van de “Super Bordeaux” 

van Cor van de Linden. Dit fenomeen speelde het klaar om in 2005 en 2006 twee 

jaar achtereen de 1e nationaal Bordeaux te vliegen. Ook speelde hij nog een 12e 

nationaal Bordeaux en een 30e nationaal Pau. De vader van de “314” heeft als 

moeder een zus van de “Jonge Baron” van Mari Rietveld. Deze “Jonge Baron” vloog 

o.a. een 1e Internationaal Bergerac tegen ruim 40.000 duiven en daarnaast ook nog 

een 11e, 19e en 31e nationaal tegen telkens duizenden duiven. Veel betere als deze 

“Super Bordeaux” en “Jonge Baron” heb ik nog niet voorbij zien komen! 

Van moederskant stamt de “314” af van duiven van de Belgische fondtopper Joost 

De Smeyter. Ook geen klein bier dus. 

 

 
 

Bovenstaand de “314” ofwel de Asduif IFC Zeeland 2020 

 
  



 
 

 

 
 



De “314” heeft in het jaar 2020 als voorbereiding behoorlijk wat korte vluchtjes gehad 

(Quiévrain en Noyon) en is als laatste voorbereiding gespeeld op de dagfondvlucht 

Issoudun. Drie dagen voor inkorving op Issoudun is ze gekoppeld zodat ze 

uiteindelijk op een stand van circa 10 dagen broeden ingekorfd kon worden op Agen. 

In de voorbereidende vluchten was ze nog niet opgevallen, maar op haar eerste 

echte krachtmeting van Agen liet ze meteen haar klasse zien. Om 20:06 uur ’s-

avonds viel ze op de klep en eiste hiermee in het IFC tegen 382 duiven de 2e prijs 

(na een hokgenoot) voor zich op. Nationaal was dat goed voor een 74e prijs tegen 

5.480 duiven. 

 

Na haar prestatie op Agen is ze vervolgens klaargemaakt voor Narbonne. Ook op 

deze vlucht is ze ingekorfd op een stand van circa 10 dagen broeden. Dat haar 

bloedvorm nog niet voorbij was blijkt uit het feit dat ze in het IFC op Narbonne tegen 

285 duiven de 5e plaats opeiste. Nationaal was dat goed voor de 393e prijs.    

 

 
 
Twee topprestaties als jaarling doet vermoeden dat we de “314” de komende jaren 

nog wel vaker op de uitslag zullen gaan tegenkomen. Ik ben benieuwd of ze volgend 

jaar weer voor een toppositie in het Asduifkampioenschap zal gaan meedoen. 
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