
 

 

Frans Janssens sluit seizoen 2016 af met overwinning op Perpignan. 

 

Op vrijdag 29 juli 2016 waren we al aangekomen bij de slotkoers van het seizoen 

2016. Met prima weer op de vlieglijn kon er zonder uitstel om 7.15 uur in Perpignan 

gelost worden. Tot op de hoogte van Limoges kregen de duiven met een noordelijk 

windje te maken en die draaide daarna naar westelijke en zuidwestelijke richting . En 

op de vlieglijn was het niet zo warm als de vluchten ervoor. De verwachting was dat 

wie vroeg wilde zitten in elk geval ’s-avonds een duif moest hebben. Vanwege de 

kortste afstand zouden de eerste duiven in Limburg gaan vallen. Bij IFC Zeeland 

werden door 43 deelnemers 264 duiven ingemand, waarmee we wederom het 

grootste inkorfcentrum van Nederland waren. Aan het eind van dit zware seizoen 

gaan de omstandigheden hun tol eisen. Opvallend is dat de eerste vier liefhebbers 

op de voorgaande vlucht uit Narbonne (Bram) ook nu op Perpignan weer de eerste 

viool speelden, zij het dan in een andere volgorde. Frans Janssens opende het bal 

op 21.52 uur. Goed voor de overwinning op Perpignan, nadat op de voorgaande 

vlucht op Narbonne (Bram) een derde plaats werd gehaald. Het 3-jarige duivinnetje 

13-3305681 sleepte voor heer baasje de overwinning in. Ingemand op circa 15 

dagen broeden was ze voldoende gemotiveerd om in een streep naar huis te komen.  

Frans had 12 duiven ingemand op Perpignan waaronder 6 voormalige 

weduwduivinnen op nest. Met 4 prijsduiven in de bovenste helft van der uitslag (prijs 

1, 19, 25 en 35) wederom een mooie uitslag voor Frans. Slechts 1 duivin maakte 

deel uit van de 4 prijsduiven maar zij was dan ook wel gelijk goed voor de hoofdprijs 

bij de IFC Zeeland en Nationaal goed voor prijs 81 op 4.024 duiven. De 

weduwduivinnen zijn als losse duivinnen ingevlogen en kwamen eigenlijk niet goed 

af dit seizoen. Voor de laatste koers werden ze dan gekoppeld en zoals gezegd dus 

op circa 14-15 dagen broeden gespeeld. De Winnares wist eerder dit seizoen 

nationaal nog een staartprijs op St. Vincent middaglossing te scoren.  

  



De 13-681 is een goed gebouwd kras duivinnetje met een prima afstamming. Via 

vaders kant zien we o.a. een 4e Nationaal Pau en de Dominicuslijn in de afstamming 

en haar moeder heeft illustere namen als de Blauwe Vanoppen en de Salinero in de 

afstamming. Opnieuw het bewijs dat goed bloed zich  niet verloochend.  

 

 
  



De 56-jarige Frans Janssens, werkzaam in de schelpdieren is getrouwd met Jolanda, 

heeft 2 zoons en is een gedreven duivenliefhebber. De duivensport kreeg hij met de 

paplepel ingegoten want vader Frans Sr. speelde ook met duiven. Vanaf 1987 is het 

vizier op de overnachtfond gericht. In eerste instantie de middaglossingen en de 

laatste jaren steeds meer op de morgenlossingen van de ZLU. Feitelijk speelt Frans 

sinds die tijd altijd aan de top, lokaal, provinciaal en zeker ook nationaal. 

 
De hokaccommodatie van Frans bestaat uit een voormalig hok van Punt en een hok 

van Buitenhuis wat door hem gedeeltelijk is uitgebreid en tot één geheel van circa 12 

meter is gemaakt. Vooraan staat nog een zelfgemaakt hok van ca. 3 meter. Dat de 

hokken goed zijn spreekt voor zich met de geleverde prestaties. 

 
 

Het seizoen 2016 werd aangevangen met 40 koppels vliegduiven. Buitenom de ZLU-

vluchten werd nog deelgenomen op St. Vincent morgenlossing (mede ook voor de 

FBZ-kampioenschappen) en middaglossing Bordeaux waarop voornamelijk 

jaarlingen werden gespeeld. 

Gekoppeld wordt er in maart en alle koppels brengen 1 jong groot. Na een paar 

dagen broeden op de 2e ronde gaan de duiven op weduwschap. De duiven die de 

hokken bevolken zijn afkomstig van de Familie Dingemanse uit Arnemuiden, Kees en 

Carlo Dominicus uit Goes uit de Gloria-lijn en de laatste jaren zijn daar duiven 

bijgekomen van Cas en Klaas van de Graaff uit Arnemuiden en Aart Jan Maljaars uit 

Zoutelande. In de zomer beschikt Frans over circa 90 oude duiven en tussen de 30 

en 40 jonge duiven. Medisch gezien doet Frans geen bijzondere dingen. In de winter 

worden de duiven gekuurd tegen Paratyfus en in het seizoen wordt af en toe een 

geelpil gegeven. Verder gaat er wekelijks 2x Forta Vita van Travipharma in het water. 

De jonge duiven krijgen van diezelfde firma een kruidenelixer in het water tegen de 

coli. 



 
 
De winnares mocht nog een koppeltje late jongen opbrengen, waaronder het jong 
voor de verkoop van IFC Zeeland in februari 2017.  
 

 
 
Frans Janssens behoort ook voor het seizoen 2017 weer tot het selecte gezelschap 
die gaan strijden voor de hoofdprijzen.  
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