
Eric Dek winnaar op Agen jaarlingen  

 

De kortste ZLU-vlucht van het jaar is traditiegetrouw Agen met een apart concours 

voor de jaarlingen. Op vrijdag 2 juli 2021 om 07:00 uur zijn 6.804 Nederlandse 

(jaarling)duiven aldaar gelost met een lichte bewolking en met een kalme wind. Op 

de vluchtlijn stapelwolken met een zonnetje, een lekkere temperatuur en een matige 

wind uit het zuidwesten. Kortom, alle ingrediënten voor een mooie vlucht en vele 

aankomsten op de dag van lossing. In het IFC Zeeland zijn 301 duiven ingekorfd 

door 27 deelnemers. Om 19:23 uur valt bij Eric Dek in Kruiningen als een steen een 

kras doffer op de plank. Met een snelheid van 1.170 mpm is dat goed voor de 

gouden klassering in het IFC Zeeland. Nationaal wordt beslag gelegd op een hele 

mooie 29e plek. Helaas voor Eric net geen vaasje, maar veel dichterbij kun je niet 

komen! Klein smetje op de zaak waren de problemen met het ZLU-meldprogramma 

die in het heetst van de strijd enigszins bloeddrukverhogend werkten. Maar ja, 

achteraf staat iedereen gelukkig toch op de goede plek. 

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de prestaties van Eric met zijn duiven de laatste 

jaren in de lift zitten. Vorig jaar behaalde hij op de middaglossing vele vroege prijzen 

en werd hij marathonkampioen van Zeeland. Dit jaar waren de prestaties op de ZLU-

vluchten juist beter. Volgens Eric niet verwonderlijk omdat hij bewust zijn betere 

duiven dit jaar op de ZLU-vluchten heeft gespeeld om daarop te pieken.  



Met topprestaties op met name Perpignan en Agen (oud en jaarlingen) en een 2e 

plek in het keizerkampioenschap is Eric zeker in zijn doelstelling geslaagd. De betere 

prestaties zijn een gevolg van de herinrichting van het kweekhok die enige jaren 

geleden in gang is gezet. Volgens Eric is hij nu echt op de goede weg.  

De duiven die de hokken nu bevolken zijn voornamelijk afkomstig van Chris Paauwe. 

Verder zitten er o.a. diverse duiven afkomstig van Sjaak de Keijzer, een goede 

kweekdoffer van Rini Vermaas en enkele kweekduiven afkomstig van Hans en John 

Lindenberg waar al successen mee gehaald zijn.    

 

 

 
 

De winnende duif heeft van Eric de naam “de onzichtbare” gekregen en het betreft 

een duif met een verhaal. De ouders van “de onzichtbare” waren in bruikleen van 

Chris Paauwe en na koppeling lagen ze keurig met twee jongen in de schotel. Tot 

schrik van Eric lag - toen de jongen enkele dagen oud waren - de duivin plotseling 

dood in het hok. Tot overmaat van ramp lag enkele dagen later - toen de jongen nog 

niet geringd waren - ook de doffer plotseling dood in het hok. Daar word je natuurlijk 

niet vrolijk van maar omdat de jongen er perfect uitzagen heeft Eric ze toch verlegd 

onder een ander koppel. De jongen kwamen daarna verder goed op dus heeft Eric 

ze toch maar gehouden. Zo is “de onzichtbare” toen hij enkele dagen oud was dus 

eigenlijk al door het oog van de naald gekropen. Zijn naam dankt hij eigenlijk vooral 

aan het feit dat het een heel onopvallende duif is in het hok. Eric gaf aan hem ook 



altijd lastig te kunnen vinden en dat hij eigenlijk meer op een duivin lijkt dan op een 

doffer. Toen hij van Agen als een steen op de plank viel had Eric ook in eerste 

instantie geen idee welke duif het eigenlijk was. 

 

De jaarlingen hebben dit jaar als voorbereiding o.a. 2 midfondvluchten gehad en 

geen dagfondvlucht(en). De laatste midfondvlucht vanuit Chateaudun (12 juni) was 

een verlate lossing en toen kwamen de duiven super naar huis. Met de vorm zat het 

dus wel goed en Eric had vooraf dan ook veel vertrouwen in de Agen-groep. Van 

Chateaudun deed “de onzichtbare” zijn naam overigens eer aan door als 17e keurig 

in de middenmoot het hok te bereiken. Na Agen zijn de jaarlingen niet meer gespeeld 

op bijvoorbeeld Narbonne. De jaarlingen zijn de toekomst en daar moet je volgens 

Eric zuinig op zijn.   

 

Ik ben benieuwd of “de onzichtbare” volgend jaar ook weer onzichtbaar in het hok 

maar wel zichtbaar op de uitslag zal zijn. 

 

 

IFC Zeeland 

J. Lindenberg 



 
 

   

 


