
Joop Duinkerke wint met nieuwe vale topper Agen oude duiven  

 

 

De kortste vlucht in het ZLU-vliegprogramma is Agen (circa 869 km.). Op deze vlucht 

is de deelname doorgaans het grootst omdat ook dagfondliefhebbers hier nog wel 

eens een kansje willen wagen. Er namen 352 duiven aan het concours voor de oude 

duiven deel, ingemand door 44 liefhebbers. Vrijdagmorgen 2 juli konden de duiven 

worden gelost om 07.00 bij mooi weer en een kalme WNW wind, later draaiend naar 

ZZW. Uit de eerste meldingen in Noord-Frankrijk bleek dat de snelheden boven de 

1200 mpm lagen en dus konden we de duiven verwachten aan het begin van de 

avond. De eerste melding bij IFC Zeeland was van Frank Calon op 19.20 uur. Een 

kwartiertje later viel bij Joop zijn eerste duif op de klep en goed voor de winst bij IFC 

Zeeland. En opnieuw een Vale weduwnaar, afkomstig van de Comb. Krijger & Zn., 

die bij Joop voor een overwinning zorgt. Voor Joop goed voor zijn 4e overwinning in 

de afgelopen 5 seizoenen. Het bewijs dat je als relatief kleinere liefhebber op de 

ZLU-vluchten van niemand bang hoeft te zijn als je de juiste duiven maar hebt. En als 

je in 6 jaar tijd 4x een overwinning pakt bij IFC Zeeland dan heb je zeker de juiste 

duiven. Was in 2017 en 2020 de 13-3309938 goed voor winst in 2021 zorgde de 

17-1334382 voor de bloemen op Agen oude duiven. Bijna had hij ook nog een vaasje 

voor Joop gewonnen, maar helaas viel hij net buiten de eerste 25 nationaal, echter 

met prijs 27 van 6.896 duiven werd er toch weer een topprestatie geleverd.  

 

De Vale 382 werd als weduwnaar ingemand en het was zijn eerste reis op een 

marathonvlucht en tot nu toe ook zijn enige, want Joop heeft dit toppertje niet meer 

ingemand. Hij werd als eerst getekende ingemand, dus Joop had er vertrouwen in. 



Alhoewel Joop aan de inkorftafel nog twijfelde of hij zijn broer de 18-1155693 niet 

eerst moest zetten. De 693 was overigens de derde duif van Joop op deze vlucht en 

goed voor prijs 47. 

 

De 17-382 (oude ring) en de 18-693 zijn volle broers en late jongen van 2018. In dat 

jaar belde Ron Krijger naar Joop dat hij mocht komen uitzoeken uit 17 late jongen. 

Joop zocht er 5 uit, waarvan er nu nog 3 aanwezig zijn op het hok. De 382 had een 

lastige start. Hij werd zonder te zijn opgeleerd meegegeven op Quievrain en deed er 

3 weken over om thuis te komen. Niettemin zag Joop wat in dit doffertje en hield het 

aan. Op zijn laatste voorbereidingsvlucht Sermaises arriveerde hij als eerste op het 

hok, waardoor hij als eerstgetekende op de poulebrief werd gezet. En hij heeft het in 

hem gestelde vertrouwen niet beschaamd. Er zijn in de loop der jaren al heel wat 

duiven van de Comb. Krijger & Zoon naar Wemeldinge verhuist en doorsnee horen 

ze tot de betere duiven van Joop. 

 

 
 

De 17-1334382 is een kleine goedgebouwde doffer en zoals gezegd afkomstig van 

de Comb. Krijger & Zoon, voorheen Hansweert en tegenwoordig gesetteld in Schore.  

 
In de afstamming zien we de lijnen van Joop zijn andere crack de 13-3309938 (goed 
voor 2x winst bij IFC Zeeland) terugkomen terug komen, met o.a. de 04-281 uit het 
stamkoppel van de Comb. Krijger & Zoon. Maar ook de “Bonte Kop” en de “Vechter” 
van Sjaak de Keizer uit Hansweert. Verder zien we bekende namen als Stefan 
Leloux, Flip Steketee en Jan Pol in de afstamming. 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



Op mijn vraag of hij nog steeds weinig of geen medicijnen gebruikte antwoorde hij 

nee niets. Af en toe knoflook en ui in het water en een hele week bijvullen en dat is 

de medische begeleiding. Uiteraard wordt de verplichte enting tegen paramyxo wel 

gegeven. 

 

Als voer krijgen de duiven het hele jaar door de ruimengeling van Vanrobaeys. In de 

vliegmaanden juni t/m begin augustus wordt dit gemengd 50%-50% met een 

vliegmengeling van Vanrobaeys. Hoewel de duiven geen honger moeten hebben 

moeten ze wel alles opeten. Dagelijks wordt er wel vers grit vertrekt aan de duiven. 

 

  
Het vlieghok voor de oude duiven. 

 

Op het erf achter het huis staan 2 hokken, het vlieghok voor de oude duiven met 4 

afdelingen. Joop speelt op weduwschap en als de weduwnaars al een duivin te zien 

krijgen is dit altijd maar heel kort. De duivinnen en de enkele jongen die hij later in 

het jaar voor zichzelf kweekt zitten in een hokje daarachter met 2 afdelingen. Hier 

verblijven ook de weduwduivinnen. Op mijn vraag of daar ook zijn “kwekers” zaten 

kreeg ik als antwoord ik heb geen kwekers en al helemaal geen vastzitters. Ook in de 

winter komen zijn duiven regelmatig buiten. Dagelijks wordt er gepoetst.  

 

Joop mag tot de kleinere melkers gerekend worden, wat aantal duiven dan betreft. Er 

overwinteren tussen de 60 en 70 duiven, waaronder dus ook een aantal latere 

jongen.  

 



 
Het hok voor de jonge duiven en de weduwduivinnen. 

 

De 76-jarige Joop Duinkerke speelt niet voor kampioenschappen maar bekijkt van 

week tot week of hij wel of niet gaat inmanden. Zijn de weersvooruitzichten slecht, 

zitten zijn duiven niet naar zijn zin of heeft hij simpelweg zelf geen zin dat slaat hij 

rustig een vlucht over. Joop hecht echter wel veel waarde aan de sociale contacten 

binnen de duivensport en in de vereniging of collega duivenmelkers kunnen ook altijd 

een beroep op hem doen. 

 

Een sympathieke “kleine” melker met grootse daden, het zal mij dan ook niet 

verbazen als ik hem in 2022 weer kan bezoeken voor een reportage. Adel verplicht 

Joop zou ik zeggen. 

 

 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


