
Comb. Krijger & Zn. overwinnaar IFC Zeeland op Pau 2014 
 
De Comb. Krijger & Zn. bestaande uit de 48-jarige Ron Krijger en zijn 20-jarige zoon 
Robin is de eerste overwinnaar van het nieuwe ZLU-centrum IFC Zeeland in 
duivencentrum de Nishoek te Kruiningen. “The day after” zitten Ron en Robin nog te 
genieten van een fantastisch duivenweekend. Met de eerste prijs in het 
inkorfcentrum, vermoedelijk de 15e prijs Nationaal op Pau en daarnaast nog de 2e 
prijs Nationaal Sector 1 op Bordeaux middaglossing kan het seizoen 2014 eigenlijk al 
niet meer stuk. Dit is dan ook op passende wijze gevierd in het inkorfcentrum. 
Ron is scheepsreder en heeft 2 chemicaliëntankers varen waarop hij zelf ook om de 
week als kapitein aan boord is. Zonder de hulp van zoon Robin kan hij dan ook 
beslist niet. Beiden zijn bijzonder gemotiveerd en enorm fanatiek. Ron speelde vanaf 
zijn 13e jaar al met duiven eerst in combinatie met zijn vader en vanaf 1987 onder 
eigen naam in Hansweert.  Ron heeft zich vanaf 1995 gespecialiseerd op de grote 
fond. Na eerst al jeugdlid ook al leuke resultaten te hebben behaald is zoon Robin in 
2006 tot de huidige combinatie toegetreden. Op een uiterst kleine maar prima 
hokaccommodatie worden circa 120 duiven gehouden waarvan er circa 80 
overwinteren. Het jonge duivenhok bestaat uit een laag hok (model kippenhok) van 
circa 1,50 m. hoog en 7 meter lang is voorzien van een voorkant van gaas. Voer, grit 
en water worden via bakken aan de buitenzijde toegevoegd.  Het hoofd hok waarop 
33 koppels duiven en 8 koppels kwekers worden gehouden heeft een lengte van 
5,50 meter. Voor de weduwduivinnen zijn in 2 loze ruimten rennetjes gemaakt. Alle 
beschikbare ruimte is daarom optimaal benut. De krabber wordt goed gehanteerd 
want het hok lag er volledig schoon bij. Men speelt het traditionele weduwschap. De 
medicijnpot wordt niet gebruikt tenzij echt noodzakelijk. Wel is er 14 dagen voor St. 
Vincent een geelpil opgestoken en wordt er iedere weekend appelazijn en naturaline 
in het water gegeven. 
 

 



 
De winnaar van Pau 2014, de 10-1755394, is een 4-jarige donker kras doffer. Ron en 
Robin zagen hem komen en tussen de vlaggen door landde hij om 05.57 uur direct 
op de juiste spoetnik. Toen Ron het klepje open wilde doen om hem binnen te laten 
was hij zo driftig dat hij op de schouder van Ron vloog om sneller naar binnen te 
kunnen. Over gemotiveerd zijn gesproken. Deze geweldenaar is een kleine maar o 
zo fijne duif, boterzacht en erg rustig. De duif werd als eerste afgegeven en als we 
naar zijn eerdere prestaties kijken begrijpen we waarom. Met o.a. een 27e nat. St. 
Vincent 2013, 175e Nat. Perpignan 2013, 405e Nat. Pau 2012 en als jaarling een 
529e Nat. Bordeaux van 12.987 duiven kunnen we hier rustig van een topper 
spreken. In zijn afstamming zien we langs vaderskant duiven van Sjaak de Keijzer 
(Hansweert), Stefan Leloux (Kapelle) en Rick van der Peijl (Goes), terwijl de moeder 
een duivin is van wederom Rick van der Peijl. De “394” is door Ron en Robin zelf 
gekweekt. Op de vraag of de doffer voortaan als “De Pau” door het leven zal gaan 
werd geantwoord dat ze op het hok niet zulke dure namen hebben. Hij heet de  “394” 
en dat verandert dus niet. Ron en Robin hadden 5 duiven mee op Pau en scoorden 2 
prijzen mooie prijzen (de 2e duif behaalde de 22e plaats op 216 duiven) 
 

 
 
 



 
 
 
Het succes werd zaterdag helemaal compleet door ook nog eens de 2e Nationaal 
Sector 1 op Bordeaux te klokken. Dit resultaat is ook goed voor een 1e provinciaal 
Afdeling Zeeland ’96. De vale jaarling doffer 13-1302330 landde om 07.22 uur op de 
dakkapel  om vervolgens direct het hok binnen te duiken. Deze doffer luistert naar de 
naam “Jonge Vale” en is eveneens een kleine, zijdezachte en zeer rustige doffer. De 
vader van deze winnaar is tevens de opa van de “394”, de winnaar op Pau. Aan 
vaders kant komen we de namen tegen van Sjaak de Keijzer en Stefan Leloux. Die 
overigens beiden met het soort Cees Heeren en Zoon spelen. De moeder van de 
“Jonge Vale” is een dochter van het stamkoppel van Ron en Robin, de “281”x de 
“825” en ook hier komen we weer de namen van Sjaak de Keijzer en Stefan Leloux 
evenals een prima duivin van Flip Steketee (Yerseke) tegen. De Combinatie had in 
totaal 12 duiven mee, waarvan provinciaal 3 in de prijzen. 
 



 
 

 
 
  



Ron wilde nog wel even kwijt dat hij bijzonder tevreden is met de nieuwe opzet van 
IFC Zeeland, waardoor er een enorm mooi spel is gekregen waarop op Pau maar 
liefst 59 liefhebbers aan deel namen. De sfeer onder de ZLU-mannen is geweldig 
men gunt elkaar iets en wanneer je dan een goed resultaat behaald staat de telefoon 
niet stil, dat was genieten aldus Ron.  
 
De Combinatie Ron en Robin Krijger uit Hansweert, sympathieke liefhebbers met een 
geweldig hok duiven. Mannen waarvan we zeker nog meer gaan horen in de nabije 
toekomst. 
 
Jaap Bruggeman 


