
Hans Lindenberg succesvol op Agen (Bordeaux) Jaarlingen 2014 

 

Eigenlijk zou er moeten staan Hans en John Lindenberg, want hoewel er niet in 

combinatie gespeeld wordt heeft zoon John zeker ook zijn bijdrage aan dit succes. 

John wilde echter persé niet op de foto. De dagelijkse verzorging wordt door Pa 

gedaan dus het is zijn verdienste aldus John. De 64-jarige Hans, van beroep 

havenwerker, stemt in 2014 alles af op de ZLU. Dat er hier over fanatieke liefhebbers 

gesproken wordt blijkt wel uit het feit dat Hans gedurende het ZLU-seizoen 7 weken 

vakantie heeft genomen om gezeur met eventueel uitgestelde lossingen etc. te 

voorkomen. Omdat Hans zelf geen auto heeft verzorgd zoon John het lappen van de 

duiven. Bij John staat trouwens ook het kweekhok in de tuin en sinds kort heeft hij 

daar ook een aantal vliegkoppels zitten waarmee hij zelfstandig zijn vader naar de 

kroon wil gaan steken. Achter het huis van Hans bevinden zich eenvoudige maar 

zeer goede hokken, die al een aantal jaren bewijzen dat de duiven zich er uitstekend 

in voelen.  



 

Hans heeft al duiven vanaf zijn 14e jaar, maar toen hij als 18-jarige ging varen 

verdwenen de duiven al snel weer. Vanaf zijn 28e weer terug aan wal en ook weer de 

duivensport opgepakt. Door privéomstandigheden moesten deze echter weer 

verdwijnen. Hij bleef de sport echter wel volgen en ging regelmatig letten bij Flip 

Steketee. U begrijpt het al eenmaal besmet met de bacterie kom je er niet meer van 

af en vanaf 1999 werd de duivensport weer opgepakt. Vanaf 2002 werd zoon John er 

bij betrokken. De focus lag vanaf de herstart op de fond maar de resultaten waren 

niet denderend. In het lokaal werd er wat de spot mee gedreven en juist dat was de 

motivatie om er nog eens goed voor te gaan. In 2008 werden er Jellema-duiven 

aangeschaft. Deels via een veilingsite en deels rechtstreeks. Zeker 80% van die 

duiven is nog aanwezig op het kweekhok. Het kweekhok bevat 16 koppels kwekers. 

De stamvader is echter de 02-0213208. Deze voormalige vliegdoffer vloog zelf 5 op 5 

op de ZLU-vluchten, met o.a. een 30e Nat. Pau en is daarna op de kweek gezet. 

Deze doffer komt een uit doffer van Flip Steketee x een duivin van Wil Dictus en gaf 

al met meerdere duivinnen prima nakomelingen met o.a. een 12e en een 17e Nat. 

Narbonne. Het vlieghok bevat 43 koppels waarvan alleen met de doffers op nest 

gespeeld wordt. Er wordt gekoppeld circa 2 weken voor St. Vincent. Naar de 

neststand wordt verder niet gekeken. Circa 80 jongen duiven zorgen voor de 

aanvulling van het vliegbestand. Deze gaan echter als jonge duif nooit in de mand. 

Pas als jaarling worden ze eenmaal zelf weggebracht en vliegen vervolgens het 

programma van de afdeling. 



Dat het met de vorm wel goed zit was al duidelijk op Pau, met maar liefst 4 van de 5 

duiven in de prijzen. Op Agen oude duiven moest Hans echter genoegen nemen met 

maar 1 prijs op 9 duiven. De uitslag van de jaarlingen maakt echter veel goed. Met 

vijf jaarlingen van de elf duiven in de prijzen te beginnen met de plaatsen 1 en 4, wie 

zou er niet direct voor tekenen. De winnaar is de 13-1303079, een mooie zachte kras 

doffer met een schitterend oog en veel temperament. Een week voor het inkorven 

moest dit baasje nog eens even bij de buurman gaan kijken met als gevolg een 

stevige knokpartij. Of dit de motivatie was voor “De Mooioger”, zoals zijn naam luidt, 

weten we niet maar het werkte in elk geval zeker niet demotiverend. In de 

afstamming van de overwinnaar zien langs vaderskant Jellema met beroemde 

namen als “Zwart Goud” en “De Bergerac-doffer”. Deze kweekdoffer, een broer van 

de “Nirvana”, gaf al eerder de 9e Nationaal Bordeaux ZLU 2011. De moeder is een 

laat jong van 2010 en komt van Wim Wittebol uit Oosterwolde. Ook in deze 

afstamming komen weer topduiven voor met o.a. een 2e, 4e, 9e, 14e, etc. Nationaal. 

 



 

De 1e, 3e en 5e duif op Agen (Bordeaux) bij Hans zijn volle broers. Over een goed 

kweekkoppel gesproken. Hans is een mooi voorbeeld van de uitdrukking dat een 

goed hok, goede duiven en een gemotiveerde melker tot topprestaties leiden. Voor 



de diverse kampioenschappen bij de IFC Zeeland zal er terdege rekening gehouden 

moeten worden met vader Hans en zoon John Lindenberg. 
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