
Leo van Schouwen zegeviert op Agen jaarlingen 2016 

 
 

Door de slechte weersomstandigheden op de losplaats en de vluchtlijn op zowel 
vrijdag als zaterdag, werden de 4.679 Nederlandse jaarlingen pas op zondagochtend 
om 06:50 uur gelost. In het IFC waren 239 duiven door 36 liefhebbers ingemand. 
T.o.v. voorgaande jaren een behoorlijke daling in zowel aantal duiven als aantal 
liefhebbers. Vermoedelijk zal het bedroevende weer in de voorbereiding van het jaar 
2016 de oorzaak geweest zijn. Veel jaarlingen werden kennelijk nog niet capabel 
geacht voor de kortste ochtendlossing van de vluchtkalender. 
 
Om 18:15 uur wordt in het Limburgse Simpelveld de vroegste duif nationaal geklokt. 
Deze duif blijkt achteraf de enige te zijn die harder dan 1200 meter/minuut heeft 
gevlogen en is dus goed voor de nationale overwinning. De andere morgen rond 
06:30 uur zijn op onze afstand de prijzen in het nationale concours verdeeld. 
Opmerkelijk is dat in ons IFC dan pas 2/3e deel van de prijsduiven gearriveerd is. Dat 
is iets wat we niet gewend zijn! 
 
In het IFC is het wachten tot 19:08 uur voordat de eerste jaarling gemeld wordt en 
wel door Leo van Schouwen uit Nieuw- en Sint Joosland. Via de pipa-meldsite is Leo 
reeds op de hoogte dat er op wat kortere afstand (omgeving Gent) al duiven gemeld 
zijn. Als plotseling zijn 2e getekende (2015-3506356) aangestormd komt is het voor 
Leo dan ook meteen duidelijk dat sprake is van een zeer vroege duif. Met een dikke 
20 minuten voorsprong wordt de overwinning gepakt in het IFC en nationaal wordt 
beslag gelegd op een prachtige 14e plaats. Grote klasse met slechts twee duiven 
mee! 



 
Enkele minuten later is de sensatie voor Leo compleet omdat dan ook zijn tweejarige 
rode doffer (2014-3412858) op de basis arriveert. Deze duif eist een 3e plaats voor 
zich op bij de oude duiven in het IFC en een keurige 70e nationaal. Op dat moment 
heeft Leo al 50% van zijn ingekorfde duiven thuis terwijl de meeste mensen nog 
hoopvol in afwachting zijn van hun eerste duif (en dat zou op dat moment nog steeds 
een kopduif zijn). 
 
Uiteindelijk weet Leo zelfs zowel zijn beide ingekorfde jaarlingen als zijn beide 
ingekorfde oude duiven in de prijzen te draaien. Twee 100%-scores en dat zal 
wellicht niemand hem kunnen nazeggen. 
 
De winnende duif is een prachtige kras witpen doffer die als weduwnaar is ingekorfd. 
Zijn vader is een 100% Cas v.d. Graaff en zn. duif en ook in de stamboom van zijn 
moeder zien we voornamelijk deze naam terugkomen. De moeder (zie onderstaande 
stamboom) is zelfs nog een kleindochter van “de Armstrong” en dat is één van de 
betere ZLU-duiven die Nederland ooit gekend heeft. 
 

 
 
De glorieuze winnaar van Agen jaarlingen 2016 (rechts) met zijn duivin 



 
 
 



 
 
 
Leo kan gerekend worden tot één van de kleinere inkorvers binnen ons IFC. Dit belet 
hem echter niet om af en toe een knalvroege duif te pakken en dat kenmerkt 
natuurlijk de kwaliteit die het hok bevolkt. In 2013 werd bijvoorbeeld al eens de 6e 
nationaal Marseille gewonnen (met slechts 1 duif mee). Spijtig genoeg is deze topper 
ten prooi gevallen aan de roofvogel en is dus niet meer op het hok van Leo 
aanwezig. Dit hok is 10 meter in lengte en bestaat uit 5 afdelingen die zeer dun 
bevolkt zijn. In totaal zitten er namelijk maar 43 duiven in het hok en dat is het gehele 
duivenbestand van Leo. Qua origine betreft het veelal duiven van zijn eigen oude 
soort en duiven van Cas v.d. Graaff en zn. Ook zijn diverse duiven verkregen van 
plaatsgenoot Gerard v.d. Voorde. 
   

 
 
Met twee vroege duiven en twee 100%-scores is Agen 2016 een vlucht geworden 
voor Leo om niet snel te vergeten. Een prachtig voorbeeld dat ook de kleine melker 
tot grote hoogten kan stijgen op de ZLU-vluchten. Kwaliteit gaat boven kwantiteit en 
dat is een spreuk die op Leo zeker van toepassing is. 
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