
Ferdinand en Jacco Provoost winnaar jaarlingencup 2021. 

Sinds 2015 wordt over de vluchten Agen en Narbonne om deze cup gestreden . Op 

deze vluchten is er ook een aparte uitslag voor de jaarlingen. De eerst geklokte  van 

de bovenste 4 van de lijst  kan de punten verdienen. Dit jaar komen de 3 

podiumplaatsen allen uit de zelfde vereniging namelijk PV de Zwaluw Westkapelle en 

je kan hier wel spreken van een close finish. ( zie onder) 

1  Comb. F en J Provoost 1547,8 pnt 

2  Jo Melis   1530,9 pnt 

3  Comb. Verhagen-Buyl  1522,7 pnt 

De winst gaat dus naar Ferdinand en Jacco Provoost die sinds 2020 in combinatie 

vliegen. Ferdinand altijd zelfstandig lid en Jacco tot recent in combinatie met Lourens 

Jan Hengst en beide niet zonder succes. Ferdinand was meestal wel in het snuitje 

van de uitslag te vinden en Jacco heeft zelfs mogen proeven aan een nationale 

overwinning op St Vincent ( 2018). Nadat Lourens Jan besloot de duivensport te 

verlaten is deze combinatie ontstaan. Het jaar 2021 is voor de broers aardig 

succesvol verlopen. Naast het winnen van de jaarlingencup winnen ze ook Marseille 

en worden ze 5e Keizerkampioen in de IFC.  

Op nationaal (zlu) nivo de volgende resultaten: 

40e Nationaal Agen jaarlingen 

Marseille   26e Nationaal 

2e  grootmeester Agen jaarlingen  ZLU 

18e  ZLU Marathon 

13e ZLU Marathon 6 getekende 

Met bovenstaande kun je terecht zeggen dat ze afgelopen jaar hun visitekaartje 

hebben afgegeven. 

De duiven op het hok zijn afkomstig van clubgenoot Aart-Jan Maljaars, Henk 

Biemans, oude soort Ferdinand en zijn er wat duiven van comb. Hengst-Provoost op 

de kweek beland( lijn 62 2e asduif Pau over 4 jaar en 1e asduif St Vincent) 

Hok en verzorging  

Er wordt gevlogen van op de locatie bij Ferdinand waar een hok van ongeveer 6 

meter (3 afdelingen) staat. Verder nog een hokje van 2 bij 2 meter en een 

buitenrennetje waar over het algemeen weinig tijd duiven in verblijven. Op de vloer is 

dit jaar voor het eerst voorzien van een laagje hennepvezel wat het klimaat in het hok 

ten goede komt. Met ongeveer 20 tot 25 koppels wordt de strijd aangegaan en er 

worden ongeveer 50 jongen gekweekt voor de aanvulling Deze worden op de natour 



opgeleerd en hebben dit jaar afsluitend de laatste midfondvlucht gevlogen. In 

tegenstelling tot sommige hokken waren de verliezen zeer beperkt. Bij Jacco huizen 

er 10 koppels waaruit gekweekt wordt. De verzorging wordt ook simpel gehouden 

Ferdinand verzorgd de vliegers en Jacco de kwekers.  

 

 



Voorbereiding seizoen 

Begin maart werden de vliegers gekoppeld en na de kweek worden het invliegen 

gescheiden en de doffers en duivinnen zitten dan gewoon op een schapje. Bij 

thuiskomst blijven ze dan meestal tot de volgende dag bij elkaar, het aanlopen van 

de duivinnen wordt hierdoor wat minder. Voor de marathon wordt dusdanig 

gekoppeld dat de duiven op eieren ingemand kunnen worden. Dit seizoen kwamen 

de duiven in de voorbereiding al bijzonder goed af wat natuurlijk een goed voorteken 

is. Tijden het seizoen wordt eens in de 3 weken een bezoek gebracht aan dierenarts 

Patrick de Rijke om tijdens het seizoen niet voor verassingen te komen staan. Naast 

de verplichte paramyxo enting wordt er ook nog geënt tegen paratyfus. 

Resultaten voor de jaarlingencup  

Op Agen gingen er 5 jaarlingen de mand in behaalde er 4 prijs en werd met de 2e 

prijs in de IFC begonnen, 40e nationaal. Op Narbonne 4 jaarlingen de mand 

ingestoken waarvan 2 duiven de uitslag haalde. Met 9 jaarlingen en 6 prijzen over de 

2 vluchten een prima prijspercentage van 67% (wie deed beter?)  

Op Agen was het de 20-1539353 die als 3e getekende de mand was ingegaan en de 

2e prijs tegen 301 duiven vloog en goed voor de 40e nationaal tegen duiven. De 

duivin 20-1539342 welke op Agen als 2e jaarling op het hok arriveerde(18e IFC)  was 

de punten pakker op Narbonne waar ze de 19e prijs scoorde tegen 165 duiven net 

voor de ‘353 welke daar als 24e op de lijst geklasseerd werd. Allebei 2 op 2 dat zit 

voor de toekomst wel goed op Aagtekerke. 

 



De 20-1539353 een donkerkras doffer gekweekt uit vader 17-3706910 zoon van 

Bordeauxwinnaar 2006 (vereniging) moeder het soort van Hengst- Provoost en is 

een dochter van “Henky 82”, welke oa.14 Nat. Agen en 15e NPO Bergerac vloog. 

 

 

 

De 20-1539342 een donkerkras duivinnetje haar vader Stijn is  (Zoon superduif  ’62  

x 1e provinciaal Limoges) de moeder is weer een dochter van “Henky 82”. 

Gezien de resultaten van het kweekhok al zo goed zichtbaar zijn, ziet het voor de 

toekomst goed uit. 

Ferdinand en Jacco bedankt voor de koffie ,jullie gastvrijheid en openheid. 

 

IFC Zeeland 

Jan Kees Hoek 



 

 



  

 


