
Sponsorcup 2021,  gewonnen door Hans Lindenberg 

 

Na het “Corona-jaar” 2020, waarin de cup niet is vervlogen, dus nu weer een 

sponsorcup. De sponsorcup wordt vervlogen over de langste vluchten van de ZLU, te 

weten: Pau, Marseille, Perpignan en Barcelona. Dit jaar geen St. Vincent bij het 

kampioenschap, want die vlucht was door de ZLU geschrapt van het 

vluchtprogramma. Inmiddels is die organisatie erachter gekomen, dat dit een 

zogenoemde A-vlucht is die meetelt voor alle belangrijke internationale 

kampioenschappen. En voor volgend jaar komt St. Vincent dan ook weer terug. De 

punten voor de sponsorcup kunnen gewonnen worden door één van de twee eerst 

getekende duiven en bij de eindstand telt eerst het aantal prijzen en dan de punten.  

De volledige eindstand kun je verderop lezen. Onderstaand de top drie:  

 

 

Hans toont ons de “427”, één van de duiven die voor de punten heeft gezorgd. 

  



Punten 

De punten voor de overwinning werden als volgt behaald: 

Vlucht 1e get 2e get  

Pau De “437”     40e IFC   

Barcelona  De “643”     18e IFC 

Marseille  De “394”     26e IFC 

Perpignan  De “427”     24e IFC 

 

Dus vier verschillende duiven die de punten behalen, dat zie je nog niet zo vaak. 

Meestal is het één topper die 2 of 3 keer de punten scoort. Een brede basis dus en 

dat na een Corona jaar waarin Hans helemaal NIET heeft gespeeld. Sterker nog, zijn 

beste oude duiven zijn naar de kweek gegaan. Hij is dan ook enorm tevreden over 

het afgelopen seizoen met hoge prijspercentages: 

PAU (Mont de Marsan): 4 vd 7 met 38-40-57-58 

BARCELONA: 1 vd 2 met 18 

MARSEILLE: 3 vd 7 met 12-26-32 

PERPIGNAN: 7 vd 10 met 7-15-24-39-41-44-53 

De “437” is een blauwe doffer rechtstreeks van de Comb. Krijger, verkregen op een 

bon. Van de “427” (1e duif op Pau en 3e duif op Perpignan) en de “643” (1e duif op 

Barcelona) is de stamboom verderop weergegeven.  

Begin 

Hans heeft al vanaf zijn 14e jaar postduiven en vanaf zijn 16e jaar op het huidige 

adres, de Ten Houtenstraat in Yerseke. Na vroeger vooral de programmavluchten te 

hebben gespeeld, wilde hij ook wel een keer de fond op. Dus Hans met een 

maandloon naar een verkoping van Gebr. Van Zelderen, in zaal “Romantica” te 

Zundert. Vervlogen tijden van weleer… En hij kwam met een paar duifjes terug voor 

de vluchten St. Vincent en Dax. Daarna ging hij varen en kwam de duivensport op 

een laag pitje. 

Eind jaren 90 ging hij duiven wachten van de ZLU vluchten bij Flip Steketee. Hij was 

er ’s morgens altijd vroeg bij en zo kon het gebeuren, dat wanneer Flip uit zijn bed 

kwam, er al een duif was geklokt door Hans. Onder meer een 5e Nat. Dax en een 7e 

Nat. Bordeaux zijn zo behaald. Dit gaf Hans een enorme kik en dus wilde hij opnieuw 

beginnen maar nu op de GROTE fond. In eerste instantie natuurlijk met duiven van 

Flip. Zo stamt de moeder van “Prins Barcelona” (1e Nat. Barcelona 2016) nog af van 

duiven van Flip Steketee. Evenals “de 08”, toenmalig zijn beste vliegduif. 

De grote verandering kwam in het jaar 2007, toen Hans een grote schoonmaak heeft 

gehouden na de vlucht Irun. Hij had vrijwel alles mee, ook zijn beste duif de “08” die 

al een jaar stil had gelegen. En wie valt er ‘s avonds om 10.30 uur...je snapt het al 

”de 08”. Daarna is ongeveer alles geruimd behalve de 08 en zijn naaste familie. 

Tevens ging Hans in 2008 op bezoek bij Jellema en Wittebol. Toen kon je nog 

betaalbare duiven kopen bij Jellema. Kinderen uit de onder meer Orion, Mirna, 

Saffier en de Dirke verhuisden naar Yerseke. Aangevuld met duiven van Jan v/d 

Zande, vooral uit de superduif “Bieke” en een topaankoop in de vorm van “De 

Scherpe” (J. Pepping) vormt dit de basis van het huidige succes.  



Selectie en verzorging 

De duiven zijn gehuisvest in een simpele hokken met (heel) veel verluchting. Er 

liggen golfplaten op het dak en er is een gazen deur bij de jonge duivenhok en het 

jaarlingenhok. Je leest het goed, per jaar schuiven de duiven een hokje op om te 

eindigen in het vlieghok van de oude duiven. Of, als ze niet voldoen, in de kliko! 

In onderstaande afbeelding is rechts het jonge duiven hok en links zitten jaarlingen. 

 

De jonge duiven worden niet of minimaal opgeleerd. Dit jaar zijn ze één keer naar 

Quievrain geweest, maar meestal komen ze niet verder dan…BREDA! Deze 

oostelijke losplaats bevalt zeer goed, want dan moeten ze wel even zoeken alvorens 

thuis te komen. 

Als jaarling starten ze half april, weer naar Breda en dan verder op vitesse- en 

midfondvluchten. Het liefst pakt Hans nog een dagfond vlucht mee en dan gaan ze 

allemaal naar Agen. Degene die daarvan thuis komt mag blijven. Het kan voorkomen 

dat er nog een aantal naar Narbonne gaan, maar dat zijn niet de favorieten. Vroeger 

selecteerde hij ook nog op prijs vliegen, maar hij denkt toch dat dit te straf was. Als 2- 

en 3-jarigen gaan ze de lange baan op en dan wordt de selectie straffer. Geen 

prijsvliegen betekent “eruit”.  

Hans speelt de duiven op nest, echter alleen met de doffers! En dan is de favoriete 

neststand een jong van ongeveer 18 dagen. Met duivinnen spelen is tot op heden 

nog geen succes, maar volgend jaar gaat hij het toch weer eens proberen. Het voer 

is van “Van Tilburg”, 3 mengelingen door elkaar. Maar wel zonder gerst!   



Allerlei 

De sponsorcup win je door getekende duiven te klokken. Dus ik dacht dat Hans hier 

wel een speciale methode voor had. Maar helaas…Hij riep “van getekende duiven 

zetten heb ik totaal geen verstand”. Op vrijwel alle vluchten begint hij dan ook 

steevast met een andere duif. Van Perpignan begon hij zelfs met de laatst getekende 

en was zijn 3e duif een getekende duif. Op Pau en Marseille was zijn 2e duif 

getekend. 

Onderstaand het binnen aanzicht van het vlieghok. Broedbakken genoeg, maar 

wegens de strenge selectie zijn ze nooit allemaal gevuld.  

 

 

Kampioenen hebben altijd tips. Hierbij twee tips van Hans:  

“Kweek niet alleen uit je kwekers, maar ook uit bewezen vliegduiven“  en   

“Zet bewezen vliegduiven tijdig op de kweek, want voor je het weet ben je ze kwijt!”  

 

Hans, dank voor de koffie en van harte proficiat met het winnen van de Sponsorcup. 

Geef hem een mooie plaats in de kast van de bekers! 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer  



  



 


