
Frans Janssens - Kapelle: 1e Asduif 2014 I.F.C. Zeeland 

Het Asduif-kampioenschap wordt gewonnen door de duif met de meeste punten op 
de 8 ZLU-vluchten. Het eerste Asduif-kampioenschap van de I.F.C. Zeeland wordt 
glorieus gewonnen door Frans Janssens uit Kapelle. De 54-jarige Frans Janssens is 
werkzaam in de schelpdieren is getrouwd met Jolanda, heeft 2 zoons en is een 
gedreven duivenliefhebber. De duivensport kreeg hij met de paplepel ingegoten want 
vader Frans Sr. speelde ook met duiven. In 1978 werd Frans jr. jeugdlid maar 
speelde zelfstandig op een apart hokje in de achtertuin. Vanaf 1983 speelt hij vanaf 
zijn toenmalig woonadres in Biezelinge. Eerst voornamelijk op de Dagfond en vanaf 
1987 ook op de Overnachtfond. Frans wist niet meer wanneer precies maar in 1989 
of in 1990 is hij nog Generaal Kampioen geweest bij de toenmalige ZNB. Feitelijk 
speelt Frans sinds die tijd altijd aan de top. De laatste jaren is hij het vizier meer gaan 
verzetten naar de ZLU-vluchten.  
 
Zowel de eerste als de tweede Asduif zijn afkomstig van deze sympathieke melker. 
En de winnaar is de 11-3012795, die vernoemd is naar de eerste kleinzoon van 
Frans en Jolanda Janssens “Davy”.  
 

 
 
Deze 3-jarige kras doffer wist als weduwnaar op de 3 vluchten dat hij werd 
meegegeven de navolgende prijzen te scoren Pau (216 duiven) 3e; St. Vincent (239 
duiven) 16e; Perpignan 336 duiven) 22e. De Davy is een achterkleinzoon van zowel 
de “3e Gouden Crack 99” als de “43”. Twee duiven die hun stempel hebben gedrukt 
op het huidige hokbestand. 
 
 
 
 



 
De 2e Asduif is de 08-3854431, “De Walchenaar”, een kras witpen doffer die 
eveneens op weduwschap werd gespeeld. Deze krachtpatser won de navolgende 
prijzen: Pau (216 duiven) 16e; St. Vincent (239 duiven) 2e; Perpignan 336 duiven) 
51e. Ook deze doffer stamt weer af van de “3e Gouden Crack 99” en aan 
moederskant van “De Stoffel” van Aart Jan Maljaars. 



 

 
 
De hokaccommodatie van Frans bestaat uit een voormalig hok van Punt en een hok 
van Buitenhuis wat door hem gedeeltelijk is uitgebreid en tot één geheel van circa 12 
meter is gemaakt. Vooraan staat nog een zelfgemaakt hok van ca. 3 meter. Dat de 
hokken goed zijn spreekt voor zich met de geleverde prestaties. In 2014 werd er 
gespeeld met 35 weduwnaars en 12 nestkoppels. Buitenom de ZLU-vluchten werd 
alleen op Nationaal St. Vincent deelgenomen. Het nestspel bevalt echter niet en voor 
volgend jaar is het plan dat er alleen nog met weduwnaars wordt gespeeld. Verder 
zal hij met jaarlingen en 2-jarigen toch weer aan de middaglossingen gaan 
deelnemen als voorbereiding op het echte werk bij de ZLU-vluchten. 
Gekoppeld wordt er in maart en alle koppels brengen 1 jong groot. Na een paar 
dagen broeden op de 2e ronde gaan de duiven op weduwschap. De duiven die de 
hokken bevolken zijn afkomstig van de Familie Dingemanse uit Arnemuiden, Kees en 
Carlo Dominicus uit Goes uit de Gloria-lijn en de laatste jaren zijn daar duiven 
bijgekomen van Cas en Klaas van de Graaff uit Arnemuiden en Aart Jan Maljaars uit 
Zoutelande. In de zomer beschikt Frans over circa 90 oude duiven en tussen de 30 
en 40 jonge duiven. Medisch gezien doet Frans geen bijzondere dingen. In de winter 
worden de duiven gekuurd tegen Paratyfus en in het seizoen wordt af en toe een 
geelpil gegeven. Verder gaat er wekelijks 2x Forta Vita van Travipharma in het water. 
De jonge duiven krijgen van diezelfde firma een kruidenelixer in het water tegen de 
coli. 
 



 
 
Frans Janssens een naam die we ook volgend jaar ongetwijfeld weer gaan 
tegenkomen in de kop van de uitslag. Dus als je vroeg wilt zitten moet je voor Frans 
draaien. 
 
 
IFC Zeeland 
Jaap Bruggeman 


