
Barcelona een prooi voor de Gebroeders Dingemanse. 

 

Barcelona editie 2020 kan de boeken ingaan als een loodzware editie. In dit 

bijzondere vliegseizoen waar we, ondanks een verkort ZLU programma, toch nog 

Barcelona op de kalender kregen. Op 31 Juli 2020 om 08.50  uur klinkt dan het 

startschot van het 14.500 tellende Barcelona konvooi. De hoge temperaturen in 

voornamelijk Frankrijk zorgen ervoor dat de verwachting is dat er een zwaar 

concours zal volgen. Op zaterdagmorgen in de vroege ochtend bereikt de eerste 

Barcelona duif zijn thuishaven bij Karscu Alin in het Duitse Rastatt. En dan wordt 

het wachten, heel lang wachten. Tot in de middag om 14.09 er een melding komt 

vanuit het Belgische Marbais, in Nederland wordt het geduld op de proef gesteld tot 

15.21 uur als zich, op een afstand van 1179 km  bij Comb. B. Jansen & Co in het 

Brabantse Bavel een duif meldt. Daarna is het wachten op de overvlucht. En die 

meldt zich om 17.08 uur in Nijverdal bij Jelle Jellema, de Barcelona man bij uitstek. 

Hij die gaat na de overwinning in 2014 opnieuw aan de haal met zege.  

  



In de IFC Zeeland zijn 153 Barcelona strijders ingekorfd. Na een lange dag wachten 

zijn het de gekende gebroeders Dingemanse uit het vissersdorp Arnemuiden die 

een prachtige overwinning behalen op deze loeizware vlucht. De gebroeders 

Dingemanse bestaande uit Kees en Leo zijn de duivensport ingerold via vader Jan, 

die dit jaar helaas is overleden. De mannen  hebben in het verleden al mooie 

prestaties neer weten te zetten op de ZLU vluchten en zijn dan ook geen onbekende 

meer in het fondwereldje. De verzorging van de duiven doen ze samen en gebeurt  

‘s-avonds omdat ze beiden nog in het arbeid proces zitten. De vliegduiven zitten bij 

Kees en de weduwduivinnen en kwekers zitten bij Leo. Ze vliegen zowel op 

weduwschap als op nest, op een hok van 7 meter en een hokje van 1,5 m x 1,5 m. 

dus ook hier geen grote melkers aan de Noordwal. Ze doen de duivensport samen 

en overleggen veel, toch zijn ze het niet altijd met elkaar eens, maar vliegen elkaar 

niet in de haren voor zover nog aanwezig. De gebroeders hadden 5 kanshebbers uit 

gezocht  die hun de eer hoog moesten houden. Zaterdag 1 augustus een verlate 

Barcelona editie waar het coronavirus eerder roet in het eten gooide.  

 



Na een zeer vroege duif in Duitsland zaterdag is het een dag die erg veel geduld 

vergt van menig fondspeler. Kees en Leo zitten die dag met wat kennissen en 

vrienden in de tuin te wachten totdat er om 17. 52 uur een duif op het huis valt en 

gelijk naar de klep duikt, op dat moment dat de gebroeders naar het hok lopen 

worden ze naast grote blijdschap toch emotioneel en dragen deze overwinning op 

aan hun vader en moeder die toch in korte tijd zijn overleden. De NL 16-3605280 

een donkerkras doffer luisterend naar de naam “Dion”, vernoemd naar de kleizoon 

van Kees. De duif zelf is geen “makkelijke” om binnen te krijgen en vliegt soms uren 

door, 14 dagen voor het inkorven kreeg ‘Dion’ het nog aan de stok met een 

hokgenoot en zag hij er behoorlijk gehavend uit, Moest hij zo naar Barcelona? 

Gelukkig herstelde hij snel en mocht hij als 5e get. de mand in. Bij het inkorven zat 

de winnaar op een jong en na thuiskomst ging de doffer weer gelijk naar het jong 

toe wat hem waarschijnlijk erg gemotiveerd heeft. Kees en Leo hebben voornamelijk 

duiven van de Jo Melis, van de gekende Comb. Janssens -Hausoul, Giel Janssen, 

die verleden jaar 1e Nat.  Agen won, Peter Oele en de meer dan bekende Barcelona 

cracks gebroeders Brugemann uit Assendelft. Van de Comb. de Ridder en Cees 

Schroevers zijn er duiven ingebracht om er wat snelheid in te brengen.  

 



 

Dion, winnaar Barcelona 2020 bij IFC Zeeland 

  



 

  



In het verleden is er nog al is wat aan de hokken gesleuteld. Als ik de prestaties 

van afgelopen seizoen bekijk denk ik dat ze hamer en zaag voorlopig op kunnen 

bergen. Wat te denken van de 1e IFC Zeeland / 1e provinciaal / 23e  nationaal / 34e 

internationaal, en maar liefst 3 /5 prijsduiven op Barcelona. Verder nog een 3e IFC 

Narbonne, 3e provinciaal en 167e nationaal. 3e IFC Agen jaarlingen, 75e nationaal. 

Op Rieux-Minervois 4 van de 6 op de uitslag, beginnend met de 193e nationaal. Bij 

de FBZ werden de heren 2e Marathon Kampioen, 7e Aangewezen kampioen en 11e  

Generaal kampioen. 

Tot slot hebben Kees en Leo een prachtige overwinning binnengehaald. Na een 

aantal jaren weer een andere winnaar op de hoogste trede bij de IFC Zeeland, 

nadat Wim Muller in 17, 18 & 19 Barcelona wist te winnen en overigens dit jaar met 

een kleine ploeg als eervol 2e werd afgevlagd. Kampioenen zitten nooit stil en 

denken vooruit. Zo ook Kees en Leo, volgend seizoen gaan ze alleen nog maar 

met nestduiven spelen en als ze de prestaties van afgelopen seizoen door kunnen 

trekken dan denk ik dat we er nog vaak van horen. Die eerste zaterdag in Augustus 

zullen ze de gebroeders niet snel meer vergeten toen hun ‘Dion’ Barcelona won.  

 

IFC Zeeland 

Jacco provoost 

 

 


