
Jo Melis – Zoutelande zegeviert op Barcelona 2015 IFC Zeeland 

Good old Jo Melis uit Zoutelande, wie kent hem niet, kan na een prima 2014 ook in 

2015 weer terugkijken op een mooi seizoen. Waar het in 2014 niet lukte om een 

overwinning te scoren weet Jo in 2015 echter wel overwinning binnen te halen en 

dan nog wel op de vlucht der vluchten, Barcelona.   

 

Ondanks dat Jo een behoorlijk duivenbestand heeft korft hij relatief maar weinig 

duiven op iedere vlucht in. En succesvol kunnen we rustig stellen. In 2014 leverde 

dat een 4e plaats op in de Nationale Marathon (29e bij de eerste 8 getekenden). In 

2015 west Jo zich als enige van de top 5 op de Nationale Marathon te handhaven en 

scoorde opnieuw een fraaie 4e plaats (6e bij de eerste 8e getekenden) op de 

nationale Marathon en op de West Europese Marathon een 22e plaats, daarnaast 

nog 22e Fondkampioen ZLU.  

Barcelona 2015, de koninginnevlucht op de zware fond, werd er één waar nog lang 

over nagepraat zal worden. Tropische temperaturen die op sommige plaatsen op 

vrijdag opliepen tot wel 36 graden in het binnenland. Op vrijdag 3 juli om 07.40 klonk 

het startschot waarna de duiven onder een strakblauwe lucht en met een ZO wind 

later draaiend naar Z aan hun monsteropdracht begonnen. Op vrijdagavond maar 

één duif door in Frankrijk en op zaterdag om 8.05 uur de eerste melding in België 

van grootmeester Noël Peiren. In Nederland de eerste melding om 09.48 uur van Cor 

de Heijde uit Made, ook al zo’n coryfee. Het was duidelijk dit was een vlucht voor de 

absolute toppers onder de duivenmelkers.  



En om 11.13 uur duikt de 08-3837121, een blauwe weduwnaar en Jo’s 2e getekende 

van de 5 meegegeven duiven, als een speer op de plank. Met ruime voorsprong op 

Wim Muller (2e) en Loek Schmid (3e) pakt Jo de overwinning en dus ook de bloemen 

op Barcelona 2015 bij IFC Zeeland. Nationaal goed voor de 33e plaats. 

 

Dat we hier niet met een eendagsvlieg te maken hebben blijkt wel uit palmares van 

deze topper die onder naam “De Speer” verder door het leven gaat. Wat te denken 

van dit lijstje; 97e Nat. Perpignan 2014 (6414 duiven); 155e Nat. Marseille 2012 (3686 

duiven); 266e Nat. Perpignan 2015 (5589 duiven); 501e Nat. Marseille 2013 (2196 

duiven); 521e Nat. Barcelona 2014 (5423 duiven); 629e Nat. Cahors 2010 Sector 1 

(13185 duiven);1040e Nat. Perpignan 2011 (5608 duiven); etc.. Een echte klasbak, er 

zullen wellicht betere zijn maar toch zeker niet veel.  

 



 

In de afstamming van “De Speer” zien we dat deze doffer het niet van een vreemde 

heeft met illustere namen als “Den As” van Jo zelf, “Abor”van de Gebrs. Saya en 

natuurlijk niet de vergeten de wereldberoemde “Blauwe Vanoppen” van Wijnands. 



Een volle broer van “De Speer” de 13-1295307 pakt in 2015 de 3e prijs op Agen 

(Bordeaux) bij IFC Zeeland (nationaal goed voor de 46e plaats). Opvolging lijkt dus 

nu al verzekerd. 

 

Jo is vanaf kleine jongen al duivenliefhebber, in zijn jonge jeugd betekende dat 

duiven vangen op de toren, samen met Hans Corré, zijn bijnaam was toen Jo Vogel. 

In de periode 1967-1972 exploiteerde Jo een supermarkt, voor duiven was er toen 

geen tijd. Vanaf 1972 was hij de eigenaar van Café Royal en zaten de duiven achter 

het café. Vanaf 1975 zit hij op zijn huidige locatie aan de Langedam in Zoutelande. 

Hier beschikt hij over een schitterend huis met ruime tuin waarin de duivenhokken in 

een oase van groen zijn gesitueerd. Daarnaast beschikt Jo nog over een fors aantal 

kweekduiven welke op een andere locatie zijn ondergebracht. Jo heeft nooit op een 

paar cent gekeken en er is uit het beste van het beste bijgehaald. Velen zijn al goed 

geweest met duiven welke gekweekt zijn op de hokken van Jo. 

In de zomer bestaat het duivenbestand uit zo’n 45 weduwnaars en 15 nestkoppels 

(gevormd door late jonge duiven). Voor eigen gebruik worden er zo’n 70-80 jonge 

duiven gekweekt. De jonge duiven gaan in hun geboortejaar niet in de mand bij de 

club maar worden door Jo in de winter zelf opgeleerd. Er overwinteren rond de 175 

duiven. Er wordt hoofdzakelijk het traditionele weduwschap beoefend. De enkele 

nestkoppels zijn met name bedoeld voor de middaglossingen. Gevoerd wordt er met 

Robaeys Kweek wat wordt aangevuld met snoepzaad en gerst. De mineralen welke 

verstrekt worden zijn ook afkomstig van Robaeys. 



Het medicijn gebruik is beperkt tot de verplichte enting tegen Paramyxo en eenmaal 

per jaar wordt een bezoek gebracht aan Henk de Weerd. Met een pot BS houdt het 

dan wel op. Tenzij er natuurlijk echt iets mis is dan wordt wel ingegrepen naar 

voorschrift van de dierenarts. 

 

De meeste kennen hem ook als bonnenverkoper waar hij altijd voor de nodige 

ambiance zorgt in de lokalen. Jo zegt dat hij het wat rustiger gaat aandoen en deze 

activiteiten nu aan anderen overlaat. Meer tijd voor de duiven dus en gedreven als Jo 

is zullen we zeker ook in 2016 weer van hem gaan horen. 
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