
Debutant Falco Schoemaker schittert op Agen jaarlingen  

 

Op vrijdag 24 juli om 07:00 uur zijn 5.480 Nederlandse jaarlingen vanuit Agen 

begonnen aan hun reis richting huis. Van dit totaal zijn 382 duiven ingekorfd bij IFC 

Zeeland. Op de vluchtlijn stond een kalme tot matige westelijke wind en met een 

graadje of 26 was het onderweg niet al te warm. Ideale omstandigheden dus voor de 

duiven om op de dag van lossing het thuishonk te bereiken. Falco Schoemaker uit 

Oostdijk heeft Agen gekozen om zijn debuut te maken bij het IFC Zeeland. En hij 

hapt er meteen flink in want hij heeft naast twee oude duiven maar liefst 41 jaarlingen 

in de mand gedaan. 

 

Falco is oorspronkelijk afkomstig uit Dordrecht en heeft aldaar t/m het jaar 2000 ook 

met duiven gespeeld. Hij komt namelijk uit een echte duivenfamilie en is als kind 

opgegroeid met duiven. Zijn vader en broers speelden destijds in Dordrecht al met 

duiven en een broer en neef doen dat heden ten dage nog steeds.  

 

Na het jaar 2000 is hij zich serieus gaan bezighouden met een andere hobby 

namelijk het africhten van honden. Je kan wel zeggen behoorlijk serieus want met 

zijn Duitse herder is hij zelfs Nederlands kampioen geworden en is hij 3x uitgekomen 

op het wereldkampioenschap. 



 
 

Vanuit Dordrecht is Falco naar Zeeland gekomen en is hij in eerste instantie in 

Kruiningen gaan wonen. Op dat adres heeft hij ook even korte tijd duiven gehad. Pas 

nadat hij in 2017 naar Oostdijk is verhuisd heeft hij de duivenhobby weer echt 

opgepakt en in 2018 zijn op zijn huidige adres duivenhokken geplaatst. Het vlieghok 

voor de jaarlingen/oude duiven is 4,80 meter breed en bestaat uit 2 afdelingen. Aan 

de voorzijde bevind zich een ren van 1,30 meter diep. Het hok is gebouwd volgens 

het “Martin van Zon concept” waarbij het dak bestaat uit golfplaten (aan de voorzijde 

licht doorlatend) en in het plafond schuiven gemaakt zijn om de luchtstroom te 

kunnen reguleren. Naast het hok voor de jaarlingen/oude duiven is in het verlengde 

een hok gemaakt voor de jonge duiven. Ook is er nog een apart hok voor de 

vastzittende duiven waar 15 a 16 koppel gehuisvest kan worden. Omdat op het 

nieuwe adres opnieuw gestart is zijn bij diverse liefhebbers duiven gehaald.  

 

Doelstelling van Falco is om met al deze duiven flink te testen en vervolgens na 

selectie met de helft minder duiven door te gaan. Eerst het kaf van het koren 

scheiden zullen we maar zeggen. Falco is werkzaam in het natuurbeheer en gezien 

zijn diergerelateerde hobby’s wekt dat geen verbazing. 

 

De enige jaarling die het in het IFC voor elkaar krijgt om voor 20:00 uur 

geconstateerd te worden (namelijk om 19:55 uur) is de “173” van Falco. Binnen de 

13 uur vliegen weet deze blauwe krachtpatser de 870 kilometer van Agen naar 



Oostdijk te overbruggen en zorgt ervoor dat zijn baas bij zijn debuut in het IFC 

meteen als vluchtwinnaar wordt afgevlagd. Wat goed is komt snel zullen we maar 

zeggen. Nationaal legt hij beslag op de 44e prijs tegen 5.480 duiven. De “173” is een 

prachtige blauwe doffer en de vitaliteit spat er vanaf zoals je wel kunt zien op 

onderstaande foto.   

 

 

 

De vader van de “173” heeft Falco gehaald bij Frank Zwiers uit Terheijden. Deze 

doffer stamt van vaderskant af van duiven van Mark van den Berg uit de bekende 

winnaarslijn “Brive 1” en “Brive 2”. Van moederskant stamt deze doffer af van duiven 

van Saarloos en Zn. Aan de moederszijde van de stamboom zie je dus veel de naam 

van de Belgische fondvedette Noel Peiren terugkomen.  

 

De moeder van de “173” heeft Falco gehaald in het hoge Noorden bij Auke Heidstra. 

Zij is een inteeltproduct naar zijn bekende “Dopke”. Deze superduif winst enkele 

keren op teletekst te vliegen en was in 2014 de beste fondduif van de gehele sector 

4. Als je de afkomst van de “173” bekijkt kun je zien dat hij het vroeg vliegen niet van 

een vreemde heeft. Het zit allemaal in de genen en Falco is er van overtuigd dat het 

zo kort mogelijk kweken uit “extra” duiven de grootste kans op succes biedt. 

 

 

  



De “173” heeft voor de eerste invliegvlucht van het jaar 5 dagen mogen broeden en 

is vervolgens gescheiden ingevlogen op diverse korte vluchtjes (Quiévrain en 

Noyon). Als laatste voorbereiding voor Agen is hij gespeeld op de dagfondvlucht 

Issoudun. Drie dagen voor inkorving van Issoudun is hij gekoppeld zodat hij op een 

stand van circa 10 dagen broeden ingekorfd kon worden op Agen. Na zijn zegetocht 

op Agen is hij ook nog gespeeld op Narbonne. Op deze vlucht liet hij zich ook goed 

zien en behaalde in het IFC een 29e prijs tegen 285 duiven. Met deze twee 

resultaten is hij dit jaar 6e asduif geworden in het IFC. Geen eendagsvlieg dus en ik 

voorspel dat we de komende jaren deze duif nog wel vaker in de uitslag terug zullen 

gaan vinden.  

 

De “173” was niet de enige vroege duif die Falco draaide van Agen jaarlingen. 

Beginnend met de prijzen 1, 2, 7 enz. kan hij zeker terugzien op een geslaagd 

debuut.  

 

 

 

IFC Zeeland   

J. Lindenberg   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
  



 

 

 


