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Het is voor het vijfde jaar dat de Jaarlingencup vervlogen wordt bij het IFC Zeeland. 
Deze cup gaat over de vluchten Agen en Narbonne en slechts 1 van de eerste 4 
getekenden telt voor de punten. Deze lustrumeditie is een fotofinish geworden tussen 
Ronald Traas en Henk Melis. Het is echter Ronald Traas die genoeg punten 
verzameld heeft om als winnaar te worden afgevlagd. 
 

 
 
 
De stamopbouw 
De naam Ronald Traas is een bekende naam in het duivenwereldje, maar dan met 
name vanwezige de topprestaties die samen met zijn vader behaald zijn op de 
programmavluchten. In het jaar 2015 heeft Ronald echter de keuze gemaakt om het 
vizier op de marathonvluchten te gaan richten.  



Hiertoe zijn in de winter van 2015 de eerste gerichte aankopen gedaan en in het jaar 
2016 zijn de eerste jonge marathonduiven op de huidige locatie geplaatst. In de jaren 
hierna zijn nog gerichte aankopen gedaan en inmiddels bestaat het hokbestand met 
name uit duiven van de navolgende liefhebbers: 
 

- Verweij-de Haan; 
- Ko van Dommelen; 
- Eduard Ulijn; 
- Cor de Heijde; 
- Comb. Flipse; 
- Mevlut Tekin; 
- Jac. van de Bosch; 
- Jelle Jellema; 
- Arjan Beens; 
- Batenburg-van de Merwe 

 
Door de noodzakelijke opbouw van het kweekhok was het jaar 2018 eigenlijk het 
eerste kweekjaar dat Ronald echt tevreden was over de gekweekte groep jongen. 
Deze groep duiven heeft dit jaar als jaarling veel invliegkilometers gemaakt. Ze zijn 
vanaf de eerste vluchten wekelijks gespeeld en een deel van de duiven heeft voor 
Agen 2 dagfondvluchten (Issoudun en Montlucon) gehad. Het andere deel is na de 
eerste dagfondvlucht (Issoudun) nog gespeeld op 2 midfondvluchten. De duiven 
worden op nest gespeeld en op Agen zijn de duiven ingekorfd op kleine jongen. De 
duiven die thuisgekomen zijn van Agen zijn als voorbereiding voor Narbonne nog 
twee keer gelapt vanuit Gent. Op het moment van inkorving voor Narbonne zaten 
sommige koppels op verse eieren en andere koppels op grote jongen met verse 
eieren. 
 
Prestaties op de vluchten 
Zoals aangegeven wordt de jaarlingencup vervlogen over de vluchten Agen en 
Narbonne en als we kijken naar de prestaties van Ronald op deze beide vluchten 
dan mag dat voor een hok in opbouw zeker goed genoemd worden. 
 
Agen jaarlingen: 3e, 5e, 16e, 18e, 21e, 23e, 33e, 40e, 42e, 44e, 46e etc tegen 273 
duiven (15 vd 66) 
 
Narbonne jaarlingen: 3e, 7e, 8e, 10e, 11e,13e, 14e, 19e, 20e,23e en 28e tegen 117 
duiven (11 vd 35). 
 
Omdat de punten voor de Jaarlingencup gewonnen worden door één van de eerste 
vier getekenden, zijn twee duiven verantwoordelijk voor de uiteindelijke winst. Van 
Agen jaarlingen begon Ronald met zijn 51e getekende (36e nationaal) en bij zijn 
vierde duif was het bingo, dat was namelijk zijn 4e getekende (278e nationaal). Van 
Narbonne hoefde Ronald niet al te lang te wachten op de punten want zijn eerste duif 
was meteen zijn 1e getekende (12e nationaal dus goed voor een vaasje!).  
 
  



In het navolgende zullen we beide duiven even nader onder de loep nemen. 
 
“18-1141479” 
Deze kras doffer stamt van vaderskant af van duiven van Comb. Flipse en van 
moederskant van Cor de Heijde. Op zijn eerste marathonvlucht dus goed voor een 
mooie prestatie maar helaas voor Ronald is hij vervolgens achtergebleven op 
Narbonne. De stamboom van de duif is bijgevoegd, maar een foto was helaas niet 
meer mogelijk. 
 
“18-1141515” 
Dit kras duivinnetje is langs vaderskant een kleindochter van de beroemde 
“Geeloger” van Koen Minderhoud. De oma van vaderskant is een zus van de “Dees” 
van Frederik Leliaert. De moeder komt van Verweij-de Haan. Een combinatie dus 
van snelheid en taaiheid en dat is natuurlijk een gouden combinatie om te vlammen 
op de ZLU-vluchten. Van Agen kwam dit duivinnetje net na de prijzen thuis. Op 
Narbonne was het vervolgens goed raak met een nationale kopprijs. Een volle broer 
van haar was op Agen jaarlingen de eerste duif op het hok (36e nationaal). Deze duif 
bleef vervolgens achter van Narbonne. Nog maar eens een voorbeeld van hoe zwaar 
deze vluchten eigenlijk wel zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
  



Overig 
Het hok van Ronald is niet heel groot maar het is er een gezellige drukte. Naast de 
overgebleven jaarlingen en oudere duiven zit er weer een mooie groep jonge duiven 
klaar. Volgend jaar kunnen we dus ook weer rekening houden met hem voor de 
Jaarlingencup. Veel kweken en proberen blijft de komende jaren het plan van 
aanpak. 
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