
Kampioenenhuldiging  / prijsuitreiking seizoen 2014 

Zaterdag 29 november 2014 was de eerste Kampioenhuldiging voor de I.F.C. 

Zeeland. Tevens werden de naturaprijzen, gewonnen op de 8 ZLU-vluchten, 

uitgereikt aan de winnaars. Per vlucht waren 2x een diner bon te winnen van 

respectievelijk Restaurant De Peperboom uit Veere en Restaurant De Branding uit 

Yerseke. Verder waren er nog 2x een zak voer te winnen, van respectievelijk VTB via 

Sjaak de Vos uit ’s-Heerenhoek en van WEVO uit Steenbergen. 

 

Om circa 16.15 uur opende voorzitter Marco Houtekamer het festijn met een 

welkomstwoord aan de aanwezigen en een bedankje voor iedereen die zich het 

afgelopen seizoen heeft ingezet om de vluchten succesvol te laten verlopen. We 

kunnen als I.F.C. Zeeland terugzien op een uiterst succesvol startseizoen waar er 

maar liefst 73 duivenliefhebbers hun duiven hebben aanboden op de 8 ZLU-vluchten. 

Maar liefst 2x konden we landelijk gezien het hoogste aantal duiven per inkorfcentra 

noteren en 3x hadden we het op één na hoogste aantal duiven. Hoewel meerdere 

liefhebbers zich op het allerlaatste moment moesten afmelden van wege het 

griepvirus, was de opkomst op deze middag/avond met circa 80 personen toch goed 

te noemen. 

Voor alle deelnemers aan de vluchten is een jaaroverzicht samengesteld met daarin 

alle reportages van zowel de kampioenen als de vluchtwinnaars, de eindstanden van 

alle kampioenschappen en de uitslagen. 

  



 

Na een vlot verlopen uitreiking van de naturaprijzen werden nog 2 rondjes loten 

verkocht met een overvloed aan prijzen (o.a. 1 kg. satévlees, 800 gram briefstuk, 

kisten appels en peren, kisten sinaasappels, taarten, flessen wijn, boodschappen 

mand, etc.). Vervolgens kon er worden deelgenomen aan het gratis koud en warm 

buffet, wat werkelijk zeer uitgebreid en fantastisch was en prima verzorgd door 

slagerij Van Soest uit Kruiningen.  

 

Daarna was er de uitreiking van de Sponsorcup. De nummers 6 t/m 10 konden hun 

prijs van €  25,00 ophalen en voor de nummers 5, 4, en 2 was dit respectievelijk €  

50,00, €  100,00, €  150,00 en € 200,00. De winnaar werd de Combinatie Ron en 

Robin Krijger uit Hansweert die naast het geldbedrag van €  250,00 ook nog een 

fraaie trofee en de wisselbeker in ontvangst mochten nemen. De wisselbeker (de dup 

met de grote oren) werd uitgereikt en beschikbaar gesteld door de firma Vera de 

Kruik. 

Sponsorcup 2014 

1. Comb. Krijger & Zn. - Hansweert  5 prijzen 2182,67 punten 

2. Flip Steketee  - Yerseke  4 prijzen 3494,59 punten 

3. Jo Melis   - Zoutelande  4 prijzen 3304,04 punten 



 

 

 

  



Hierna werd er een heerlijk dessertbuffet gepresenteerd. 

 

Vervolgens werd het kampioenschap Asduif uitgereikt. Dit kampioenschap werd met 

overmacht gewonnen door Frans Janssens uit Kapelle, die zowel de 1e “Davy” als de 

2e Asduif “De Walchenaar” binnen wist te halen.  

Naast de geldbedragen van € 75,00, € 50,00 en € 25,00 voor de plaatsen 1 t/m 3, 

werd aan Frans een fraaie foto van de winnende duif overhandigd. 

 

Kampioenschap Asduif 2014 

1. Frans Janssens - Kapelle     11-3012795 M  3 prijzen  2462,96 punten 

2. Frans Janssens - Kapelle     08-3854431 M 3 prijzen 2110,31 punten 

3. Gebr. De Nooijer - Arnemuiden    06-0700490 M 2 prijzen 1914,03 punten 

 



 

Daarna was het de beurt aan het Onaangewezen Kampioenschap. De plaatsen 2 en 

3 werden behaald door Eric Dek uit Kruiningen en Aart Jan Maljaars uit Zoutelande. 

De kristallen vaas was voor de glorieuze winnaar Flip Steketee. 

 



Kampioenschap Onaangewezen 2014 

1. Flip Steketee  - Yerseke  14 prijzen  5238,84 punten 

2. Eric Dek   - Kruiningen  10 prijzen  5029,89 punten 

3. Aart Jan Maljaars - Zoutelande  12 prijzen  5019,47 punten 

De voorlaatste prijsuitreiking was voor het Aangewezen Kampioenschap. Aart Jan 

Maljaars uit Zouteland mocht 2 treetjes klimmen en werd zeer fraai Aangewezen 

Kampioen en ontving hiervoor een kristallen vaas. Hans Lindenberg uit Yerseke werd 

2e en Ab van der Linde uit Rilland legde beslag op plaats 3. 

  

Kampioenschap Aangewezen 2014 

1. Aart Jan Maljaars - Zoutelande    9 prijzen  3448,36 punten 

2. Hans Lindenberg  - Yerseke    9 prijzen  3433,31 punten 

3. Ab van de Linde  - Rilland  11 prijzen  3370,16 punten 

Het laatste Kampioenschap op de avond betreft het Generaal Kampioenschap. Flip 

Steketee uit Yerseke die kan terugkijken op een voortreffelijk seizoen 2014 met o.a. 

2 overwinningen (Barcelona en Narbonne) en het Onaangewezen Kampioenschap 

sleepte het goud binnen en mag zich Generaal kampioen over 2014 noemen. Het 

zilver was voor Aart Jan Maljaars uit Zoutelande en het brons ging naar Eric Dek uit 

Kruiningen. De kristallen vaas met de grote oren ging dus naar Flip Steketee. 

Kampioenschap Generaal 2014 

1. Flip Steketee  - Yerseke  17 prijzen 8587,28 punten 

2. Aart Jan Maljaars - Zoutelande  15 prijzen 8467,83 punten 

3. Eric Dek   - Kruiningen  12 prijzen 8093,30 punten 

 



 

 

Als laatste riep voorzitter Marco Houtekamer de Kampioenen en de winnaar van de 

Sponsorcup naar voren, te weten Flip Steketee, Aart Jan Maljaars, Frans Janssens 

en de Comb. Krijger. Nadat zij allen nog eens in de bloemetjes werden gezet kregen 



ze onder de tonen van het “We are the champions” van Queen een klaterend 

applaus van de aanwezigen. 

Vervolgens vond de trekking plaats van de superronde van de loterij met maar liefst 

32 prijzen. Kortom deze avond kent veel winnaars. 

Aan het einde van deze zeer geslaagde avond werden tenslotte de dames van de 

bediening, Auke de Voogd en Kees Corstanje naar voren gehaald. Alleen kregen 

naast een dankwoord van de voorzitter ook nog een bos bloemen uitgereikt voor hun 

belangeloze inzet voor de I.F.C. Zeeland gedurende zowel het gehele seizoen als op 

deze middag/avond. De paar dames die verhinderd waren voor deze dag maar wel 

gedurende het seizoen hun steentje hebben bijgedragen zullen hun bloemen 

uiteraard ook nog ontvangen. 

 

 

I.F.C. Zeeland 

Jaap Bruggeman 

 


