
De jaarlingencup met overmacht gewonnen door Comb. Franse 

In het bijzondere jaar 2020 werden een aantal vluchten van het programma 

geschrapt, maar gelukkig gingen de vluchten Agen en Narbonne door en dus kon 

IFC Zeeland de bekende jaarlingencup voor de 6e keer organiseren. Punten kunnen 

worden behaald door een van de eerste vier getekende duiven en het aantal prijzen 

gaat boven het aantal punten. In onderstaande tabel de winnaars van 2015-2020: 

Jaar winnaar Punten 

2015 P. Oele 1646 

2016 Jos van Belzen 1892 

2017 Carlo Dominicus 1747 

2018 Comb. Verhagen-Buyl 1874 

2019 Ronald Traas 1687 

2020 Comb. Franse 1969 

 

De Comb. Franse heeft tot op heden het hoogste aantal punten. En mij valt nog een 

naam op, namelijk de winnaar van 2016: Jos van Belzen. Laat dat nu net de mentor 

en trouwste supporter zijn van Dennis en Mattie. Jos is helaas overvallen door de 

ernstige ziekte met een “K” en kan daardoor geen duiven meer houden, maar 

wachten gaat nog wel. En gelukkig gaat het met de gezondheid van Jos ook beter! 

Onderstaand: Dennis grijnzend voor een hok met de 1e duif van Agen JL 

 

  



En wat deed de concurrentie dan in 2020?  

Er waren naast Comb. Franse nog 7 liefhebbers die twee keer een getekende duif 

wisten te constateren. Hiervan zijn Chris Paauwe (“Who else…”) en Aartjan Maljaars 

de eerste volgers. Allemaal op meer dan 500 punten achterstand, dat dan weer wel. 

Opvallende namen zijn ook de nieuwkomers Falco Schoemaker en Sander Dijkema. 

Namen die we in de gaten moeten houden, denk ik zo… 

 

 

Op de vlucht van Agen had de combinatie Franse vrijwel alle jaarlingen in de mand, 

48 stuks. Hiervoor waren deze opgeleerd via Quievrain, Noyon en twee keer 

Sermaises. En mogelijk werd het wel de laatste vlucht van het jaar, want de motivatie 

van Dennis was niet optimaal. Hij is nog steeds herstellende van de ziekte van 

Hodgkin, een vorm van kanker, en dat kost enorm veel energie. Zodanig dat hij af en 

toe geen zin en moed meer heeft om er vol voor te gaan. Want ja dat is wel Dennis: 

“als hij iets doet dan moet het goed en voor 100%!” 

De duiven voor Agen werden ingemand op jongen van 10 tot 14 dagen en ook een 

deel op eitjes van 7 tot 14 dagen. De uitslag was er eentje om in te lijsten: 

 

IFC Zeeland (482d): 4 (met de 4e getekende), 6, 12, 17, 18, 23, 32, 38, 50, 55, 57, 

59, 61, 78, 80, 82, 86 en 88 (18 v/d 48) en beginnend met de 80e nationaal; 

Internationaal zelfs 20 jaarlingen in de uitslag, een prachtige serie.  

Dit gaf de burger, en ook Dennis, weer moed en dus op naar Narbonne! De jongen 

gingen weg en er werden stenen eitjes in de broedschalen gelegd. En…de duiven 

gingen broeden. Ze zijn daarna nog een keertje weg geweest naar Quievrain om 

vervolgens op 14 dagen broeden ingemand te worden voor Narbonne.  

De combinatie had er nu 20 mee en draait de volgende prijzen: 

 

IFC Zeeland (285d): 1 (4e get.), 25, 30,32, 35, 41, 45, 49, 54, 60 en 71 (11 v/d 20) 

IFC Zeeland Jaarlingen (146d): 1, 10, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 32 en 36 (10 v/d 18) 

Internationaal werd de serie nog groter met 14 v/d 18 jaarlingen in de uitslag! 

  



Onderstaand een aantal jaarling prijswinnaars… 

  
 

De eerste duif van Agen was direct goed voor de punten want deze stond als 4e 

getekend. Het is de NL19-3901494, een nestdoffer, met als bloedlijnen Desmeyter-

Restiaen, Kees Droog, Cas van de Graaf en Marlon Kok. Vooral de “502” van wijlen 

Cas van de Graaff zie je veel terug in stambomen bij de Comb Franse, maar ook bij 

de asduiven van Carlo Dominicus. Zie stamboom verderop in deze reportage. 

De eerste duif en tevens overwinnaar van Narbonne is de NL19-3901493, een 

kruisingsproduct van twee fond-matadors uit Nederland. De vader is een zuivere 

Muller en de moeder een zuivere Jellema uit de beste lijnen. Zie de stamboom bij de 

reportage van Narbonne. Ook deze stond als 4e getekend en behaalde dus de 

maximale score van 1000 punten. En de cup was binnen!  

Zoals de bloedlijnen van voorgaande duiven doet vermoeden, is er op de hokken van 

de combinatie Franse echt fondbloed aanwezig. Nadat men in 2016 de sponsorcup 

had gewonnen met duiven van voornamelijk Cas van de Graaff is men op tour 

gegaan samen met Danny de Voogd. Naar Desmeyter-Restiaen in Melden, maar ook 

naar Noord-Holland in de persoon van Kees Droog en naar wie anders dan Jellema. 

Tussendoor heeft Dennis nog wat Muller-duiven bemachtigd en de mix is compleet. 

Daarnaast zitten er jongen uit topduiven van Carlo Dominicus op de kweek, zodat 

men de jongen eruit kan testen op twee hokken.  



Met die duiven wilde men in 2017/2018 volop gaan kweken, maar dat ging dus mis 

vanwege de ziekte van Dennis. Vervolgens leek de ziekte begin 2019 weg en is men 

in het voorjaar volle bak gaan kweken en ontstond er een ploeg van zeker 100 jonge 

duiven. Daarna kwam de enge ziekte terug en moest stamceltherapie uiteindelijk de 

oplossing zijn tot genezing. Zo is Dennis er doorheen gerold en Mattie erbij. De 

duiven stonden toen begrijpelijkerwijs op het 2e plan. Wel gingen die jonge duiven op 

het laatst nog even naar Orleans. Misschien was dat de les die ze nodig hadden voor 

de exploten in het jaar erop als jaarling! 

De duiven worden altijd goed verzorgd. Als het kan wordt er twee keer per dag 

gevlogen, maar ook hier heeft men veel last van roofvogels en meer specifiek de 

havik. In het najaar worden geen duiven meer los gelaten, maar ook in het voorjaar 

worden regelmatig (jonge) duiven gepakt. 

 

In het vliegseizoen wordt de 

gezondheid en conditie goed 

in de gaten gehouden. Twee 

keer wordt er naar Henk de 

Weert gegaan voor 

onderzoek en advies. In het 

najaar en de winter worden 

de duiven dichtbij de natuur 

gehouden. Tijdens mijn 

bezoek lag er een boerenkool 

op de vloer en zat er een 

brouwsel van knoflook en 

kruiden in de drinkpot. 

Daarnaast zijn voor de 

hokken erkers gemaakt, die 

zorgen voor de broodnodige 

zuurstof. “Ideaal” volgens 

Dennis, “en geen tocht want 

er kan breekgaas voor”. Wel 

een kuur voor de gevreesde 

ziekte paratyfus, want 

“daarmee is het altijd 

oppassen”.  

      Afbeelding: De duiven in één van de erkers 

 

Van harte proficiat aan Dennis en Mattie Franse met het winnen van de 

Jaarlingencup. Na de sponsorcup is dit een nieuwe parel aan jullie kroon.  

 

Aldus opgetekend door, Marco Houtekamer  



 


