
Flip Steketee triomfeert op Barcelona 2014 

 

Ondanks de code rood van het NPO en na een dag uitstel kregen 20.669 duiven in 

Barcelona op zaterdagmorgen om 09.00 uur de vrijheid om hun reis naar huis aan te 

vangen. Onderweg zouden ze wel behoorlijk wat regenbuien gaan tegenkomen maar 

met een zuidwesten wind zou het wel eens een snelle koers kunnen gaan worden. 

Met aankomsten ’s-avonds al in België werd dit bevestigd. Voor de 52 liefhebbers die 

bij IFC Zeeland 237 duiven hadden ingekorfd betekende dit zondagmorgen vroeg 

paraat zijn. Het was zaterdagavond laat geworden bij Flip en Marja Steketee dus dat 

zou niet gaan meevallen. Om 7 minuten voor 5 uur, nog in de neutralisatietijd,  

toeterde het alarm Flip echter al uit zijn bed. Een duif, dat moest een vroege zijn…. 

en het was een vroege. De 1e plaats bij IFC Zeeland en nationaal uiteindelijke de 12e 

volgens de meldlijst. Bij Flip en Marja zijn we aangekomen bij rasechte 

duivenmelkers. De gevestigde orde zelfs kunnen we wel zeggen. De 70-jarige Flip 

heeft al zeker 55 jaar duiven en heeft in die jaren al veel topprestaties geleverd, wat 

denk je o.a. van een 1e, 2e, 3e, 5e, 7e, 9e Nat. Dax, 2e Nat. Pau, 4e Nat. Perpignan, 9e 

Nat. Mont de Marsan, 11e Nat. Barcelona, etc. Er zullen er niet veel zijn die zo’n 

erelijst kunnen overleggen. Flip speelt op een prachtige accommodatie bestaande uit 

een vlieghok van 11 meter bij 2,50 meter. De duiven zitten zeker niet dik op dit hok 

en gepoetst wordt er iedere dag. Op dit hok zitten ook nog een paar kweekkoppels. 

Haaks hier op staan schitterende verrijdbare rennen, met daarin in aparte gedeelten 

de weduwduivinnen, jonge duiven en nog een ruimte voor de kwekers. Een hokje 



van 3 bij 2 meter voor jonge duiven completeert het geheel. In een serre aan zijn 

schuur, welke werkelijk helemaal vol staat met gewonnen trofeeën, heeft hij een 

prachtig zicht op zijn hok en is het dus goed toeven. Regelmatig wordt deze ruimte 

bevolkt door duivenmelkers die komen bijpraten.  

  

Er vertoeven zo’n 80 oude duiven op de hokken. Er wordt gespeeld op traditioneel 

weduwschap met de oude duiven terwijl de jaarlingen op totaal weduwschap worden 

gespeeld. De dierenarts wordt 2x per jaar bezocht. Af en toe wordt iets gegeven 

tegen de koppen en natuurlijk af en toe een geelpil. Verder goed voer, Tovo en een 

paar pinda’s. 

Het seizoen verloopt goed voor Flip. Pau met 3 van de 4 in de prijzen, Bordeaux 

oude duiven met 2 van de 8 prijs en jaarlingen met 3 van de 11 prijs (alles bij IFC 

Zeeland en 1:4). En op Barcelona dus de hoofdvogel. De winnaar is de 10-3009576, 

een 4-jarige goed gebouwde geschelpte doffer, die ’s-avonds al weer volop praatjes 

had in zijn bak. Deze doffer stamt voor 75% uit Flips bekende Daxlijn. Deze Dax 

vloog o.a. een 1e en een 5e Nat. Dax en is een kleinzoon van De Donkere Parel van 

Van der Wegen. In de afstamming van de 10-576 zien we verder ook de Crazy-Boy 

van Wim Muller terug aan vaderszijde. De overwinnaar is beslist geen eendagsvlieg 

(anders wordt je ook geen 4 jaar op een vlieghok natuurlijk) Zo vloog hij op de ZLU 

als jaarling al een 660e Nat. Narbonne en als 3-jarige een 1100e Nat. Barcelona en 

een 59e Nat, Perpignan. Als 2-jarige werd hij op de middaglossing gespeeld. 



 

Vanaf 2014 kan Flip zijn duiven via IFC Zeeland inkorven in zijn eigen lokaal De 

Nishoek. Prachtig zegt hij, mooi spel en veel deelnemers. Als sponsor schenkt hij op 

iedere vlucht de bloemen voor de winnaar, gerookte vis als prijs voor de loterij en 

bekers voor de kampioenen, maar zorgt ook voor diverse prijzen die hij overal los 

weet te krijgen. Tsja Flip kent iedereen en iedereen kent ook Flip. Natuurlijk draagt 

ook Marja haar steentje bij, niet alleen bij de duiven van Flip maar ook in het 

inkorflokaal. Deze overwinning is zeker een stimulans om nog een tandje bij te zetten 

en we gaan dan ook nog beslist meer horen van de nazaten van de Daxlijn. 
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