
Joop Duinkerke opent het seizoen met de overwinning op Pau 2016. 
 

 
 

Het ZLU-seizoen wordt traditioneel geopend met de klassieker op Pau. Bij de IFC 

Zeeland werden 241 duiven ingemand door 65 deelnemers. Helaas had het slechte 

weer in heel Europa het duivenweekend weer in haar greep. Er moest dan ook twee 

keer uitgesteld worden. Op zondag morgen 19 juni waren de omstandigheden en 

vooruitzichten beter en kon er om 8.20 uur onder goede condities worden gelost. Er 

stond een kalme wind uit de westelijke hoek. Later die dag zou deze draaien naar 

Zuid-West. Zondagavond hadden in Nederland 30 duiven hun hok bereikt. 

De eerst geklokte duif bij IFC Zeeland behoorde bij die 30 en viel in Wemeldinge bij 

Joop Duinkerke op de plank. Tot verrassing van Joop zelf die helemaal niet gerekend 

had op een duif ’s-avonds. na een hele dag visite i.v.m. een verjaardag in huize 

Duinkerke zette Joop nog wat lege flessen buiten om half elf en zag daar zijn 2-jarige 

rode weduwnaar 14-3415261 zitten. Snel het hok open zetten en het licht aan en 

jawel om 22.31 uur werd de overwinnaar afgevlagd.  Met 4 duiven ’s-avonds in de 

IFC Zeeland door een bijzonder knappe prestatie. Nationaal goed voor de 65e prijs. 

 



 
 

Joop beschikt niet over een stamkaart van de overwinnaar maar wist wel dat hij van 

vaderskant uit de lijnen van de Gebrs, Homma komt en van moederskant van het 

Barcelona-soort is van Flip Steketee, De duif werd gekregen van Wim Jeremiasse uit 

Yerseke. Hoewel slechts als 3e duif van 4 duiven ingekorfd voelde hij wel het beste 

aan, maar ja de poulebrief was al geschreven. 

 

De 71-jarige Joop Duinkerke heeft al van  zijn 9e jaar duiven. Slechts met 3 duiven 

werd er toen af en toe meegedaan op naam van Coby Oele. Een klok had hij ook niet 

en dus moest de gummi van de Margrietstraat waar hij toen met zijn ouders woonde 

naar het Kerkplein gebracht worden waar het hok van Coby Oele op het platte dak 

stond. Er werd zelfs een eerste prijs verspeelt omdat het opgooien van de gummi 

naar het platte dak 3x mislukte. Vanaf zijn 20e jaar werd er op een wat groter hok met 

nog steeds weinig duiven, voornamelijk met jongen (12 stuks) gespeeld. Regelmatig 

werd 100% prijs gespeeld waarbij het zwarte 08-je (Huyskens-Van Riel x Havenith 

via Natural) 3x een tweede in de toenmalige CCZB wist te scoren achter Piet Butler 

uit Kapelle. Van buurman Esdra Minnaard jz. kreeg hij in die tijd zomaar een duifje 

wat al de 2e provinciaal had gevlogen. In die tijd had ik weinig geduld met een duif en 

ik denk dat ik toen wel regelmatig te vroeg heb gekapt in mijn duivenbestand aldus 

Joop. Daardoor zaten er soms maar 3 duiven op een afdeling met 12 bakken. 

Tegenwoordig ben ik eigenlijk het tegenovergestelde en vind ik het al een geweldige 

prestatie dat de duiven naar huis komen.  

  



In 1983 werd overgestapt naar de overnachtvluchten met middaglossing. Met duiven 

van Flip Steketee (Yerseke), Jan de Boer (Herkingen) en Martha van Geel (via Jan 

de Boer) en Jac. Steketee (Bruinisse) uit de lijn van Stayer werd er regelmatig 

succes geboekt met o.a. een 1e Prov. Tarbes (Nationaal goed voor de 13e prijs) in 

2007. Regelmatig komen er in de zomer wat duiven bij van regionale liefjhebbers. 

Vanaf 1986 woont Joop aan de Molenstraat in Wemeldinge. Vanaf die tijd werd er 

daar uiteraard ook met duiven gespeeld op een 9 meter lang hok gebouwd door de 

Gebrs. Clement. 

 

 
 

Vanaf 2013 is Joop overgeschakeld van de NPO-middaglossingen naar de 

ochtendlossingen op de ZLU-vluchten. Ook nu is Joop nog steeds een kleine 

liefhebber met in 2016 slechts 55 duiven op zijn hok bestaande uit 15 koppels 

vliegduiven (traditioneel weduwschap), 15 jongen en circa 10 late jongen. De duiven 

worden opgeleerd tot Noyon via zijn eigen vereniging De Nishoek. 

Kampioenschappen interesseren Joop niet en hij speelt met weinig duiven. Sommige 

duiven ga 2x mee en andere slechts 1x. Zo werd de overwinnaar van Pau ondanks 

een uitstekende vorm niet meer ingekorfd. Niettemin is een score van 7 prijsduiven 

op 22 ingekorfde duiven in 2016 een prima prestatie. 

  



 
 

Joop Duinkerke een kleine liefhebber die regelmatig groots presteert. De 

verwachtingen voor 2017 zijn bij ons hoog gespannen Joop, succes. 
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