
Lieven van Belzen – Arnemuiden  wint Agen Jaarlingen 2015 I.F.C. Zeeland 

De titel doet eigenlijk geen recht aan de prestatie van deze duif want behalve de 

winst bij de IFC Zeeland is de rode jaarling van Lieven van Belzen de snelste van het 

gehele internationale veld. De inmiddels 75-jarige Lieven van Belzen geniet al een 

aantal jaren van zijn pensioen. Zoals het een goed Arnemuidenaar betaamt is hij 

begonnen in de vis om later aan wal in de bouw terecht te komen. Lieven is een 

echte duivenliefhebber en heeft al bijna 60 jaar duiven. Het plezier van en met zijn 

duiven staat voorop, je ziet dat ook terug in zijn duiven die behoorlijk tam zijn. Lieven 

speelt voornamelijk op de ZLU. Het seizoen 2015 had geen goede start want de 2 

duiven die hij had ingemand op Pau bleven beiden achter. Op de dag van lossing 

van Agen had hij het verslag van het jaar daarvoor nog eens gelezen, ook toen viel 

de overwinnaar net na vijf uur. Even voor vijf uur belde zijn clubgenoot en 

duivenmaat Piet de Nooijer hem om te melden dat er in Frankrijk en België om 16.00 

uur al duiven waren gevallen die een half uur later waren gelost. Toen Lieven naar 

buiten keek zag hij een rode doffer op het hok zitten. Ah een terugkomer van Pau 

was zijn eerste gedachte maar bij het naar buiten lopen zag hij dat het een jaarling 

was die op Agen was ingemand. Na snel de klep te hebben geopend kon hij de 

ringen om 17.03 constateren. Het bleek de eerste melding te zijn en na enkele 

zenuwachtige uurtjes kreeg hij ’s-avonds de bevestiging dat zijn “Cedric”, zoals de 

rode jaarling doffer 14-3406872 inmiddels was vernoemd naar zijn jongste kleinzoon, 

zowel nationaal als internationaal beslag legde op de 1e plaats. De overwinnaar zat 

te broeden op eitjes van 6 dagen oud. Van een clubgenoot kon hij een klein jong 

gebruiken wat hij een kwartiertje voor het inmanden onder het nestkoppel schoof. 

  



Lieven had 4 jaarlingen ingemand en zijn 2 jaarling klokte hij om 22.18 uur en met 2 

v.d. 4 duiven in de prijzen dus een prima prestatie. De 14-872 heeft inmiddels een 

nieuwe eigenaar gekregen. 

 

 

In de afstamming zien we dat de vader afkomstig is Frans Janssens – Kapelle, met 

zo’n beetje al zijn toppers in de afstamming.  



De moeder is afkomstig van Geert & Anton Kouters – Noordhoek en ook hier zien we 

in de afstamming een waslijst aan kopprijzen.  Beiden liefhebbers spelen al jaren aan 

de nationale top en weer wordt hier bewezen dat goede uit goede komen. De 

“Cedric” is als jonge duif maar 2 keer mee geweest met vereniging. Als onervaren 

jaarling vloog hij verder nog 4 goede prijzen op Auby lez Douai, Roye (2x) en Sens in 

zijn voorbereiding op Agen. 

Lieve beschikt over een zeer kleine accommodatie in zijn achtertuintje. Het vlieghok 

is slechts 3,5 meter lang en bestaat uit 1 afdeling met 21 broedbakken. Meestal 

beschikt hij maar over een 17 koppeltjes. Het jonge duivenhok heeft een lengte van 2 

meter bij een diepte van zo’n 90 cm. Hierop vertoeven 16 tot 17 jonge duiven. Ook 

Lieven bewijst dus weer eens dat een kleine melker zeker ook kansen heeft op de 

ZLU-vluchten. 

  

Er wordt gespeeld op het nest. ’s-Morgens gaan de nestdoffers los en na de middag 

de nestduivinnen en de jonge duiven. Er wordt volle bak gevoerd met een mix van de  

mengelingen van Mariman en Versele aangevuld met minimaal 10% gerst. Naast grit 

krijgen de duiven ook nog regelmatig een pinda. In het water zit altijd knoflook. 

Medisch gebeurt er niet veel. Een geelpil in het voorjaar en in het seizoen om de 3-4 

weken. De duiven zijn in hoofdzaak soort Geert & Anton Kouters. In 1992 kocht hij 

een bon van Geert & Anton Kouters omdat hij meer naar de fond wilde en dan nog 

specifiek de ZLU-vluchten. Met een op deze bon verzilverde duif speelde hij in 1994 

de 116e Nat. Barcelona. Sinds die tijd komt hij jaarlijks bij de familie Kouters om hier 

twee jongen te halen. Zo nu en dan komt er ook nog eens iets bij van andere 

liefhebbers. In 2011 kocht hij op de verkoop in Arnemuiden t.b.v. de kankerpatiëntjes 



een bon van Frans Janssens uit Kapelle, deze doffer werd vader van “Cedric”en de 

rest van het verhaal kent u inmiddels. 

 

Lieven van Belzen, een kleine liefhebber die groots presteert. 

I.F.C. Zeeland 

Jaap Bruggeman 

 

 


