
Comb. Hengst-Provoost – Aagtekerke overwinnaars Narbonne 2015 Jrl. IFC Zeeland 

De sinds 2015 (officieel) nieuwe combinatie Hengst-Provoost bestaat uit de 49-jarige 

Lourens Jan Hengst en de 24-jarige Jacco Provoost. Beiden wonen, op korte afstand van 

elkaar, aan de Prelaatweg in Aagtekerke. Jacco steekt Lourens Jan al een helpende hand 

toe sinds 2013 en in 2014 stonden de jonge duiven volledig onder de hoede van Jacco. 

Doordat Lourens Jan als mede-eigenaar van een verzekeringskantoor een druk bestaan 

kent is dit voor beiden een prima oplossing. Een gezien de resultaten trouwens ook. Het 

seizoen 2015 kende direct al de nodige successen.  Eén er van is dus de overwinning bij 

de Jaarlingen op de vlucht Narbonne. 

 

De combinatie speelt op een ruim fraai hok van 19 meter lang, gelegen achter de 

schitterende woonboerderij van Lourens Jan. Het moet hier in de zomer heerlijk toeven 

zijn om de duiven op te wachten. 

 



Het hok beschikt over 1 afdeling voor de weduwnaars, 1 afdeling voor het nestspel, 1 

afdeling voor de jonge duiven en 1 afdeling voor de dagfondduiven. Achter het hok staat 

een ruime schuur welke via het hok bereikbaar is. Hier bevinden zich 3 rennen voor de 

weduwduivinnen. In de zomer bevinden er zich zo’n 160 vliegduiven op deze hokken, 

hiervan overwinteren er ruim 90. Het kweekhok bevindt zich bij Jacco thuis. Op dit hok van 

11 meter zitten ook de kweekduiven van broer Ferdinand Provoost, die zelfstandig speelt. 

In totaal zitten er 18 kweekkoppels.  

 

Er wordt gespeeld op het klassieke weduwschap met circa 30 koppels, welke zowel de 

ochtend- als de middaglossingen worden gespeeld. De jaarlingen worden op nest 

gespeeld en worden ingemand op zowel Agen (Bordeaux) als Narbonne. De duiven 

trainen dagelijks met de vlag en de laatste week voor het inkorven worden de duiven 

iedere avond nog gelapt. In de zomer worden de hokken dagelijks schoon gemaakt. In de 

winter 1x per week. Als de duiven thuiskomen van een vlucht worden ze opgesloten in de 

broedbak en krijgen daar individueel eten en drinken. Op deze manier proberen ze de 

kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Er wordt volle bak gevoerd in aluminium 

voerbakken die wekelijks gereinigd worden. Zowel bij thuiskomst als door de week krijgen 

ze 1 dag elektrolyten van Beute. Verder worden de duiven nog verwend met een eigen 

mengsel bestaan uit kaas, pinda’s, Beute eiwitten en Lecithineolie en ook krijgen ze 2-3 

dagen per week Prange suppe. 

 



 



De Combinatie korfde op Agen 15 jaarlingen in, welke werden ingemand op 12-13 

broeden. Met 8 van de 15 duiven in de prijzen te beginnen met de 3e prijs bij IFC Zeeland 

(19e Nationaal) voor de 14-3412124, een kras bonte doffer, drukte men al direct de neus 

tegen het venster. Op Narbonne korfde men opnieuw 15 duiven in. Nu zaten de koppels 

op een groot jongen met eieren in het nest. Opnieuw werden er 8 van de 15 duiven in de 

prijzen gedraaid. De winst ging naar de 13-3412043, een kras witpen doffer. Deze doffer 

had zich zowel 2 broedbakken als 2 duivinnen toegeëigend. Dit gaf hem klaarblijkelijk 

zoveel motivatie dat hij zich als eerste liet afvlaggen. Door een NW-wind was deze 

overwinning nationaal slechts goed voor een 344e prijs op 5338 duiven. Met de prijzen 1, 

4, 7, 9, 19, 23, 27 en 45 van 188 duiven heeft de combinatie een mooie ploeg klaar zitten 

voor 2016. De “043” komt uit ouders die zich op de vluchten ook al meer dan bewezen 

hebben. Zijn vader vloog een 16e NPO Bordeaux en moeder was goed voor een 11e Nat. 

Dax in 2011 (11671 duiven). Hoe was het ook al weer? Goede komen uit goede! 

Het medische plaatje bestaat uit de verplichting inenting tegen Paramyxo en Paratyfus en 

de jonge duiven ook nog tegen pokken, met het kwastje en dode entstof. In het 

vliegseizoen gaan de mannen elke maand naar Jan Konings in Achtmaal. Met volgt ook 

het systeem van deze dierenarts met potje A en B (tegen respectievelijk het geel en de 

koppen). 

Het is duidelijk dat de Combinatie Hengst-Provoost bijzonder fanatiek en gedreven is en 

heel veel tijd en energie steekt in het presteren van hun kolonie. En met succes mogen we 

zeggen. Ben benieuwd wat dit hun gaat brengen in 2016. 
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