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Door de slechte weersomstandigheden op de losplaats en de vluchtlijn op zowel 
vrijdag als zaterdag, werden de 6.887 Nederlandse duiven pas op zondagochtend 
om 06:50 uur gelost. Met dit aantal duiven is Agen (oud) het grootste concours 
geworden van de ZLU-kalender. Ook in het IFC is Agen jaarlijks een populaire vlucht. 
Dit blijkt wel uit het feit dat deze editie net geen 400 duiven door maar liefst 66 
liefhebbers waren ingemand. 
 
In Frankrijk kregen de duiven mooi open vliegweer bij een hoofdzakelijk kalme 
noordwestelijke wind die vanaf Noord-Frankrijk meer westelijk ging waaien. De 
kopduiven op deze vlucht zullen weinig last gehad hebben van de naderende regen 
vanuit het westen. De duiven die later hun thuishonk bereikt hebben kregen wel met 
het minder wordende weer te maken.  
 
De nationale winnaar op deze vlucht wordt na een vlucht van bijna 11 ½ uur geklokt 
in het Limburgse Schinveld. Deze duif haalt een snelheid van 1.250 meter/minuut. In 
het IFC is het uiteindelijk wachten tot 19:02 uur alvorens de eerste duif wordt 
aangemeld. Na een momentje van onoplettendheid ontwaart Lourens Jan ineens hun 
blauwe duivinnetje (2014-1114992) op het hok. Dat sprake is van een vroege duif is 
meteen duidelijk want even daarvoor stonden nog maar circa 15 duiven op de 
meldsite van de ZLU. Gelukkig voor Lourens Jan en Jacco treuzelt het duifje niet te 
lang bij het binnenkomen en eist uiteindelijk in de nationale uitslag een prachtige 25e 
plaats voor zich op. Net als vorig jaar (19e nationaal Agen jaarlingen) kan dus in 



januari weer afgereisd worden naar Limburg om een kristallen vaas op te halen. Het 
is wel duidelijk dat de vlucht Agen deze combinatie goed ligt. 
 
De winnares van deze vlucht is een tweejarig blauw nestduivinnetje dat als vierde 
getekende van in totaal twaalf duiven werd ingekorfd. Dat geen sprake is van een 
eendagsvlieg blijkt wel uit het feit dat dit duifje in 2015 als jaarling in het IFC reeds 
een 26e prijs (311 duiven) van Agen vloog en een 32e prijs (419 duiven) van 
Narbonne. Een toppertje dus dat gekweekt is door H. Biemans en als jonge duif door 
Lourens Jan en Jacco is verkregen. 
  

 
 
Uiteindelijk weten de heren 6 van hun 12 ingekorfde duiven in de prijzen te draaien 
en met deze 50%-score zullen ze meer dan tevreden zijn. Het hele jaar 2016 staat 
voor de combinatie trouwens in het teken van vroege duiven en hoge 
prijspercentages. Ook van ZLU Sint-Vincent (27e en 61e Nationaal) en Perpignan 
(97e nationaal) wordt bij de eerste 100 nationaal begonnen. Van de vluchten 
Marseille, Pau, Narbonne en Agen jaarlingen vinden ze hun eerste duif steeds terug 
bij de eerste 160 nationaal. In het IFC worden ze uiteindelijk 2e aangewezen, 2e 
onaangewezen en 2e generaal kampioen. In de FBZ staan ze zelfs nog een tree 
hoger en eisen ze het aangewezen kampioenschap voor zich op. Bij dit alles dient 
nog opgemerkt te worden dat op Barcelona geen duiven zijn ingekorfd.   
 
Het duivenbestand van de combinatie bestaat uit het oude fondsoort van Lourens 
Jan en duiven van Jaap Westerbeke (beiden Oostenrijk-duiven). Het oude 
dagfondsoort van Jacco (Minderhoud-duiven) is ingekruist en ook zijn duiven 
succesvol bijgehaald bij H. Biemans. Dat de combinatie niet stil zit blijkt uit het feit dat 
dit jaar nog enkele jonge duiven zijn bijgehaald bij Martin de Poorter uit Sluis en Wim 
Kooreman uit Kloosterzande. Stilstand is immers achteruitgang! 



 



 
Het jaar 2015 was pas het eerste jaar dat de combinatie het volledige ZLU-
programma heeft gevlogen. De prestaties van de afgelopen twee jaren tonen aan dat 
hun duiven zich prima thuisvoelen op de marathonvluchten met ochtendlossing. Het 
valt te verwachten dat de komende jaren nog veel meer vroege duiven geklokt zullen 
worden daar in Aagtekerke. 
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