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Alweer voor de 4e keer is de jaarlingen cup  van de IFC Zeeland vervlogen en dat zijn 

nog ieder jaar andere winnaars geweest. Geen gemakkelijke opgave dus en dit jaar 

mag de Comb. Verhagen–Buyl uit Westkapelle de cup mee naar huis nemen. 

Om dit te winnen moet je dus aan allebei de jaarlingvluchten meedoen. Binnen de 

IFC Zeeland tellen daar de vluchten Agen en Narbonne voor, en moet je de 1e vier 

getekende op de uitslag proberen te krijgen. En beide vluchten waren in 2018 

vluchten van de waarheid, en dan mag je zeker trots zijn op het winnen van deze 

titel. 

 



De combinatie bestaat uit Dennis Verhagen en zijn vriendin Sandra Buyl en 

woonachtig in Westkapelle. Dennis beoefent al  sinds 1989 de duivensport en 

Sandra is er bij gekomen in 2014, En de laatste jaren zijn ze toch wel op de goede 

weg gezien het feit dat ze pas sinds 2014 zich serieus op de ZLU vluchten 

toeleggen. Elk jaar gaat het beter, vorig jaar hadden ze al de 2e Asduif in de IFC 

Zeeland.  

Bij Dennis en Sandra staat een hok van 13 meter. Daar bevindt zich 1 afdeling voor 

de jaarlingen die bestemd zijn voor de ZLU vluchten. Dit seizoen is er voor het eerst 

geprobeerd om de jaarlingen op nest te spelen. Dat dit niet geheel is mislukt  moge 

duidelijk zijn. De jaarlingen hebben als jonge duif het gehele jonge duivenprogramma 

gehad en als jaarling zijn ze dit seizoen zoveel als mogelijk de mand ingegaan 

waaronder 2 keer een Dagfond vlucht. 

 

 

 

Agen was de 1e vlucht waar de jaarlingen hun debuut vlucht kregen. Normaal 

gesproken vallen van deze vlucht de duiven bijna altijd dezelfde dag. Maar omdat ze 

pas om 8 uur werden gelost en ze de hele vlieglijn een harde noord – oosten wind op 

de kop hadden werd er in heel Nederland geen enkele duif  geklokt op de dag van 

lossing. De volgende morgen na de bomvroege duif van Carlo Dominicus (2e Nat.) en 

Herman Calon (20e Nat.)  moesten Dennis en Sandra  geduld hebben tot 07.46 uur 

als de 1e jaarling op de klep valt. Deze 17-3707331 wint in de IFC zeeland de 3e prijs 

en bij de ZLU grijpen ze net naast de felbegeerde vaas. Van de 12 ingekorfde duiven 

stonden er 5 op de uitslag geklasseerd. een betere start konden Dennis en Sandra 

zich niet wensen. Nestspel was voor hun volledigl nieuw. Op Agen gingen ze op 

enkele dagen broeden de mand in en voor Narbonne zaten ze op grote jongen met 

verse eieren in de schotel. 

 



 

De 17-3707331, medewinnaar van de jaarlingencup. 

 

En toen kwam Narbonne, een seizoen als deze hakt er voor veel duiven bij in en kent 

ook veel verliezers helaas. En zoals alle andere vluchten was Narbonne er dan ook 

een van hetzelfde kaliber. Het bal werd geopend in Zeeuws -Vlaanderen waar om 

22.30 uur nog een duif arriveerde die dan ook de 1e nationaal wint. Voor de 

Jaarlingen was het dan ook echt heel erg zwaar, in de Nationale ZLU uitslag staan er 

dan ook maar 7 geklasseerd binnen de top 50 Nationaal. In de IFC zeeland worden 

er ook maar 82 jaarlingen ingekorfd dus de meeste liefhebbers zijn zeer voorzichtig.  

Dus voor Narbonne togen Dennis en Sandra met slechts 2 jaarlingen naar de inkorf 

tafel. En het is bijna niet te geloven binnen 64 seconden arriveren beide duiven. Met 

slechts 2 duiven mee op zich al een unieke prestatie die ook nog de plaatsen 3 en 4 

op de uitslag voor hun rekening nemen. Saillant detail is toch wel dat zowel op Agen  

en Narbonne hun 1e duif uit hetzelfde koppel komt. De schrijver was natuurlijk zeer 

benieuwd waar deze duiven vandaan kwamen! Enkele jaren terug vingen ze een duif 

op van ene Luc de Geest uit Belgie op. Als dank daarvoor mochten ze een keer 

langs komen en kregen ze een doffer mee naar huis. Daar werd mee gekweekt doch 

er werden nog geen ‘toppers’ uit geboren. Soms moet je wel eens even geduld 

hebben. En toen kwam het jaar 2018 een opmerkelijk zwaar seizoen en hoe mooi is 

het dan dat uit deze doffer,  twee jaarlingen hun neus aan het venster drukken met 

de 26e Nat. Agen en 174e Nat. Narbonne.  

 



 

De 17-3707291, medewinnaar van de Jaarlingencup 

 

De verzorging gebeurt eigenlijk alleen door Sandra. Doordat ze niet meer aan het 

arbeidsproces  kan deelnemen,  heeft ze voor de duiven genoeg tijd over. En de 

prestaties zijn dan de laatste jaren met haar komst dan ook met sprongen voor uit 

gegaan. In 2016 hadden ze met hun ‘398’ een Gouden crack onder de pannen die 

het schopte tot 3e Nationale Asduif op de Dagfond.  Maar ook op de ZLU gaat het 

meer dan uitstekend. In 2018 beginnen ze op Pau met de 3e prijs,  Agen jrl. weer de 

3e  in de IFC  en op Marseille hebben ze opnieuw een vroege duif en wel de 4e en dat 

alles in de IFC Zeeland. En doen ze maar met een handje vol duiven die ze 

beschikken voor de ZLU vluchten. Bijzonder knap. De duiven die ervoor bestemd 

zijn, afkomstig van (wijlen) Cas van de Graaff en Piet de Vogel.  

Tenslotte wil Sandra nog kwijt dat de verzorging allemaal maar heel simpel is. Als 

schrijver denk ik dan, een simpele verzorging met goeie duiven daar worden de 

minste fouten gemaakt.  En wie de minste fouten maakt wordt vaak  de kampioen. ze 

zijn  dan ook de terechte winnaars van de jaarlingen cup. Ik denk gezien de kwaliteit 

die er zit ,dat we ook in het nieuwe seizoen weer rekening moeten houden met 

Dennis en Sandra. Ik zou zeggen doe zo verder. 

 

IFC Zeeland, 

Jacco Provoost 

 

 

 


