
Generaal / Onaangewezen Kampioen IFC Zeeland 2014:  Flip Steketee - Yerseke 

De Stichting Internationaal Fond Centrum Zeeland (I.F.C. Zeeland) is opgericht in 

december 2013 en kent dus zijn eerste jaargang in 2014. Als inkorfcentrum zijn we 

gastvrij onthaald in Duivencentrum “De Nishoek” te Kruiningen. Des te mooier is het 

dan ook dat juist één van de grote stimulatoren achter dit duivencentrum, te weten 

Flip Steketee uit Yerseke, de boeken in gaat als de eerste Generale en 

Onaangewezen Kampioen van I.F.C. Zeeland. Flip en zijn vrouw Marja Steketee zijn 

gekend in duivenland. Natuurlijk door de mosselen maar zeker ook door de kwaliteit 

van zijn duiven. 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, 17e Nat. 

Narbonne, 62e Nat. St. Vincent ZLU, etc.. Er zullen er niet veel zijn die een dergelijk 

erelijst kunnen overleggen. 

 

Flip kan terug kijken op een uitstekend seizoen 2014. Aan de vooravond van de 

laatste vlucht van het seizoen 2014 op Perpignan was hij de absolute favoriet voor 

zowel het kampioenschap Generaal, Onaangewezen en Aangewezen. Ook in de 

tussenstand voor de Sponsorcup stond hij aan de leiding. Helaas voor Flip lukte het 

Flip niet om een getekende te draaien op Perpignan waardoor de sponsorcup en het 

kampioenschap Aangewezen aan zijn neus voorbij gingen. Niettemin een geweldig 

seizoen waar ieder van de deelnemers vooraf direct voor hadden getekend met o.m. 

winst op Barcelona (nationaal goed voor prijs 11) en een dubbele zege op Narbonne. 



De navolgende prijzen zorgden voor de titel Generaal en Onaangewezen: 

Pau (216 duiven – 59 deelnemers): 19, 33 en 40 (3 v.d. 4) 

Bordeaux (Agen) jaarlingen (298 duiven – 42 deelnemers): 17, 24 en 31 ( 3 v.d. 11) 

Bordeaux (Agen) oud (295 duiven – 58 deelnemers): 31 en 35 (2 v.d. 8) 

Barcelona (237 duiven – 52 deelnemers): 1 (1 v.d. 5) 

St. Vincent ZLU (239 duiven – 52 deelnemers): 7 en 49 (2 v.d. 3) 

Marseille (168 duiven – 40 deelnemers): - 

Narbonne (422 duiven – 66 deelnemers): 1, 2, 6, 20, 24, 49 en 79 (7 v.d. 19) 

Perpignan (336 duiven – 48 deelnemers): 30, 61, 80 en 83 (4 v.d. 9) 

 

 
 

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. Er vertoeven circa 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 jaarlingen worden meestal op 

2 dagfondvluchten gespeeld en gaan daarna naar zowel Bordeaux als naar 

Narbonne. Afhankelijk van de prestatie (minimaal 1x prijs) en de afstamming wordt 

hun verblijf verlengd. Ook voor de oude duiven wordt de mand als selecteur gebruikt, 

waarbij de duiven 2 of 3 keer meegaan. Ze moeten minimaal 1 prijs 1:10 vliegen. 



 

De dierenarts wordt 2x per jaar bezocht. Het medicijngebruik is zo beperkt mogelijk.  

Af en toe wordt iets gegeven tegen de koppen en natuurlijk af en toe een geelpil.  

Indien nodig wordt dr. Henk de Weerd geraadpleegd.  

De meeste duiven op zijn hok stammen af van zijn bekende Daxlijn. Deze Dax vloog 

o.a. een 1e en een 5e Nat. Dax. De Dax komt uit het superkoppel van Flip. Het 

superkoppel werd gevormd door een zoon van de Parel en een duivin van Jac. 

Steketee. Een broer van de Dax, de Silverpenne, was ook een succesvolle doffer bij 

Jac. Steketee. Daarnaast zitten er duiven van Jan Ernest, Chris Musters en uit de 

Cesarlijn van Marlon Kok Ransdorp uit Amsterdam. Recent is ook nog aan 

samenkweek met Wim Muller gedaan. 

Flip speelt al jaren aan de top, het ene jaar wat beter dan het andere maar 2014 

zorgt er voor dat zijn rijk gevulde prijzenkast wordt uitgebreid met meerdere bekers, 

zowel van I.F.C. Zeeland als van de ZLU.  

 

 

Flip kenende zal het succes in 2014 voor nog meer motivatie zorgen voor 2015. De 

concurrentie is alvast gewaarschuwd. 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


