
Jan Allemekinders – Kapelle snelste op Agen Oude duiven 2015 I.F.C. Zeeland 

Jan Allemekinders zit al zo beetje zijn hele leven tussen de duiven, vanaf de lagere 

school had hij al duiven en vanaf 1963 is hij in wedstrijdverband gaan meedoen.  

Vanwege het feit dat hij de dienstplicht moest vervullen is hij gestopt en na zijn 

trouwen in 1973 werd de duivensport weer opgepakt. De eerste jaren voornamelijk 

vitesse/midfond en vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw op de overnachtfond 

maar dan wel de middaglossingen. Door al het gezeur over korter vliegen en 

uitstellen vanwege de hitte heeft hij besloten de overstap naar de ZLU te maken. In 

het verleden deed hij al wel incidenteel mee maar vanaf 2015 worden de 

middaglossingen niet meer meegedaan. Speelde hij in 2014 nog alleen met doffers 

op de ZLU vanaf 2015 gingen ook de duivinnen mee. Er wordt gespeeld op nest en 

naar de stand wordt minder gekeken. Als de duiven maar goed zitten. Wel is het zo 

dat doffers nooit op een papjong meegaan. “Platte jongen zijn platte prijzen” volgens 

Jan. Er werd niet aan alle vluchten deelgenomen, maar alleen op Pau, Agen, St. 

Vincent en Narbonne werden duiven meegegeven, hiervoor is de basis nog te smal. 

De resultaten waren zeker nog niet zoals Jan het graag ziet maar op Agen waren in 

elk geval de bloemen wel voor Jan. 

  

De winnaar is de 11-1801906, een blauwe duivin, die haar baas nog bijna verraste 

op Agen. Jan was naar aanleiding van de meldingen op Pipa tot de conclusie 

gekomen dat hij zijn systeem maar eens moest gaan aanzetten. Immers de 

Belgische duiven waren 30 minuten later gelost en er waren al meldingen in België. 

Op het moment dat hij zijn systeem aansloot viel ze op de plank. Precies op tijd dus 

om te zegevieren.    



 

De winnares is afkomstig van de kampioenenkolonie van Stefan Leloux en Zn. en is 

zowel van vaders als van moederskant van het soort Cees Heeren uit Roosendaal. 

“De 906” is een kleindochter van zowel “De Witpen”, stammoeder op het hok van 

Stefan Leloux als van “De 14”, vader van de toppers “De 685”, “Raffaël”, “Pier de 

Stier”, “De Master”, “Roefel”, etc.. Aan moeders kant is ze kleindochter van  

“De Slechte penner” en “Witteke”, 2 toppers op het hok van Sjaak de Keijzer en Zn.. 



 

Jan mogen we rustig tot de kleinere melkers rekenen, met circa 25 vliegkoppels en 

nog zo’n 10 losse oude duiven (voornamelijk late jongen) gaat hij jaarlijks de strijd 

aan. Tussen de 30 en de 40 jonge duiven zorgen jaarlijks voor de aanvulling. De 

jonge duiven worden 1x zelf weg gebracht en gaan vervolgens 2 à 3 keer mee op de 

natour. De zomer en late jongen gaan helemaal niet mee en mogen het jaar daarop 

direct vanaf de start van het seizoen mee. De complete hokaccommodatie bestaat uit 

een vlieghok van de firma Punt van 7 meter, voorzien van een fraaie ren voor het 

jonge duivenhok en een kweekhokje van 1,4 meter met daarin 4 kweekkoppels die 

niet uit vliegen. De soorten zijn ondermeer duiven van Stefan Leloux & Zn. en G. van 

de Voorde. Ook zijn er duiven aanwezig van het soort P. de Vogel en de combinatie 

Bruggeman. 

Gevoerd wordt er met de seizoensmengelingen van Versele, waarbij in het 

winterseizoen, na de rui, zeker 50% gerst wordt toegevoegd. In het vliegseizoen 

krijgen de duiven volle bak met tevens nog wat snoepzaad en Tovo. Grit en 

allerhande ontbreekt uiteraard ook niet op het menu. De laatste jaren wordt er niet 

meer gekuurd tegen het “geel”. Wel gebruikt Jan de producten van DHP, voor de 

jonge duiven Colinol plus en bij de oude duiven Bronchovital. Naast de verplichte 

enting tegen Paramyxo wordt er nog 2x per jaar gekuurd tegen Paratyfus, direct na 

het seizoen en vlak voordat de vluchten starten. 



 

Dat een melker met een klein bestand duiven ook de grote jongens kan verslaan 

wordt bewezen door Jan Allemekinders. Kwaliteit gaat immers boven kwantiteit. 
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