
Winnaar Sponsorcup I.F.C. Zeeland 2014:  Comb. Krijger & Zn. uit Hansweert 
 
De Comb. Krijger & Zn. bestaande uit de 48-jarige Ron Krijger en zijn 20-jarige zoon 
Robin zijn de eerste winnaars van de prestigieuze Sponsorcup van I.F.C. Zeeland. 
Dit kampioenschap gaat over 5 vluchten, te weten Bordeaux (Agen) oude duiven, 
Barcelona, St. Vincent, Narbonne en Perpignan. Voor de punten moet je één van je 
bovenste 2 duiven van je poulebrief klokken. Verder gaat het aantal prijzen boven het 
aantal punten. Vooral door het feit dat het aantal prijzen bepalend is wijkt dit 
kampioenschap dus sterk af van het traditionele aangewezen kampioenschap. Het 
was ongelofelijk spannend tot de laatste vlucht. Er waren meerdere kanshebbers met 
4 prijzen voor de vlucht op Perpignan. Ron en Robin hadden weliswaar ook 4 prijzen 
maar veel minder punten dan de andere. Maar juist op de laatste vlucht op 
Perpignan sloegen ze toe. Daar waar de favorieten hun 1e of 2e getekende niet 
wisten te draaien vloog hun 1e getekende wel in de prijzen, weliswaar niet vroeg 
maar wel vroeg genoeg om de Sponsorcup binnen te slepen. Naast een fraaie 
wisselbeker goed voor een bedrag van €  250. Een bekroning op een prima seizoen 
voor de Comb. Krijger & Zn. met o.m. een overwinning op Pau (goed voor een 14e 
Nat.), 2e Nat. Bordeaux (middaglossing) en een 68e Nat. St. Vincent ZLU. 
 

 
 
De Sponsorcup wordt gewonnen door de volgende prijzen: 
Bordeaux (Agen) oud (295 duiven - 46 liefhebbers): 46e plaats (2e getekende) 
Barcelona (237 duiven – 52 liefhebbers): 26e plaats (2e getekende) 
St. Vincent (239 duiven – 52 liefhebbers): 8e plaats (2e getekende) 
Narbonne (422 duiven – 66 liefhebbers): 84e plaats (1e getekende) 
Perpignan (336 duiven – 48 liefhebbers): 76e plaats (1e getekende) 
 
  



De familie Krijger is eigenaar van 2 chemicaliëntankers en Ron is op één van de 
twee tankers zelf kapitein, waardoor hij dus vaak langere periode van huis is. 
Gelukkig is zoon Robin net zo fanatiek als duivenmelker als zijn vader en zijn de 
duiven dus ook bij afwezigheid van Ron in goede handen. Op een voor fondspelers 
begrippen klein maar prima hok worden er zo’n 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 
hoofdhok waarop 33 koppels vliegduiven 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. Men hanteert 
hier dagelijks de krabber en de hokken zien er dan ook zeer verzorgd uit. De duiven 
worden op traditioneel weduwschap gespeeld. Het medicijn gebruik wordt zoveel 
mogelijk vermeden en beperkt zich tot een geelpil 14 dagen voor St. Vincent en er 
wordt opgetreden indien men gezondheidsproblemen constateert.  Verder geeft men 
iedere weekend appelazijn en naturaline in het water. 
 

 
 
De duiven op de hokken zijn veelal afkomstig van diverse melkers in de regio zoals 
Sjaak de Keijzer – Hansweert; Stefan Leloux & Zn. – Kapelle  (beiden soort Cees 
Heeren & Zoon); Rick van der Peijl – Goes; Flip Steketee – Yerseke, etc.. 
 
Voor de sponsorcup scoorden 2 duiven ieder 2 prijzen te weten de 12-1683963 en 
de 11-1810287. De 5e prijs werd behaald op Barcelona door een doffer met 
ringnummer 05-1459617, dit blijkt echter geen doffer van 9 jaar oud te zijn maar een 
laat jong van 2010 met een oude ring om. 



 
 

 
 
 
 



De Combinatie Ron en Robin Krijger mag de wisselbeker een jaar lang als bewijs 
van hun triomf aan hun bezoekers showen, maar ik heb zo het vermoeden dat ik nog 
vaker naar de Waalstraat 13 te Hansweert moet reizen om verslag uit te brengen van 
de prestaties van deze sympathieke en fanatieke liefhebbers. 
 
I.F.C. Zeeland 
Jaap Bruggeman 


