
IFC Zeeland huldigt de kampioenen en de vluchtwinnaars 
 

 
Op de foto van links naar rechts Comb. Franse (winnaar sponsorcup, Peter Oele (Generaal, 
Aangewezen en Onaangewezen kampioen), Jos van Belzen (winnaar jaarlingencup) en Ab van der 
Linde (duifkampioen). 
 

Traditioneel huldigt de IFC Zeeland het de laatste zaterdag in november haar 
kampioenen en de winnaars over de 9 ZLU-vluchten (n.b. op Narbonne wordt een 
apart jaarlingenconcours vervlogen). Op de avond worden tevens de poulegelden 
uitgekeerd en de naturaprijzen uitgereikt. Een jaarlijks terugkerende happening 
waarbij  ook in 2016 weer circa honderd genodigden aanwezig waren. Marco 
Houtekamer (voorzitter) huldigde de kampioenen en praatte de middag/avond aan 
elkaar, waarbij het festijn opende met een terugblik op het afgelopen seizoen.  
 
Bij de IFC Zeeland werden er in totaal 2.167 duiven ingemand, waardoor we tot de 
grootste ZLU-inkorfcentra van Nederland behoren. Door de slechte 
weersomstandigheden was de voorbereiding moeilijk met uitgestelde en soms 
afgelaste vluchten. Sommige vluchten zoals Barcelona en Marseille waren extreem 
zwaar. Gevolg hiervan was dat er circa 10% minder duiven werden ingemand dan in 
2015. Voor 2017 echter mogen we weer een toename verwachten omdat meerdere 
(fond)liefhebbers al hebben aangegeven dat men gaat overschakelen op de ZLU-
vluchten. Het zal al hoge niveau van ons centrum alleen maar verder verhogen.  Een 
vroege prijs bij IFC Zeeland betekent ook meestal Nationaal een mooie prijs, mits de 
wind niet al te ongunstig is voor Zeeland.  
 
Mochten we in 2015 al een 1e Nationaal Agen Jaarlingen begroeten (Lieven van 
Belzen – Arnemuiden) ook in 2016 scoorden we weer een 1e Nationaal en wel op de 
Koninginnevlucht, waarop Hans Lindenberg met de hoogste eer ging strijken. 
  



En wat te denken van onze Generale, Aangewezen en Onaangewezen Kampioen 
Peter Oele, die 2e wordt in de Pyreneeëncup en 3e ZLU Fondkampioen. 
 
Onze Asduifkampioen Ab van der Linde heeft tevens de 4e beste Asduif van 
Nederland. 
 
Jos van Belzen, winnaar van de Jaarlingencup scoort op de Pipa-ranking de 9e beste 
jaarling van Europa. 
 
Comb. Frans, winnaar van de Sponsorcup, gaat zeker ook bij de Europacup 
meedoen voor de prijzen.  
 

 
 
De huldigingen werd tussendoor onderbroken zodat de aanwezigen konden genieten 
van een gratis fantastisch warm- en koud buffet en een heerlijk dessert-buffet. 
Henk Melis (penningmeester) en Aart Jan Maljaars hadden een Caddy vol aan 
prijzen ingekocht voor de spectaculaire verloting welke gretig aftrek vond bij de 
aanwezigen. 
 
De vele winnaars van de naturaprijzen, op elke vlucht worden een lot aan gratis 
prijzen vervlogen, (dinerbonnen, vleespakketten, vispakketten, 25 kg, duivenvoer ) 
konden hun prijzen in ontvangst nemen. 
 
Tevens waren er geldprijzen voor de nummers 1 t/m 15 van de sponsorcup, 
variërend van € 250 voor de winnaar tot € 25 voor de nummers 11 t/m 15.  
De winnaar van de Jaarlingencup mocht €  125 in ontvangst nemen terwijl de 
nummers 2 t/m 4 het telkens met € 25 minder moesten doen.  
  
Na afloop werden de dames die ons zowel tijdens het seizoen als deze dag 
fantastisch verzorgden bedankt voor hun inzet met een bloemetje. 

Generaal Kampioenschap Asduif

1. Peter Oele - Oudelande 1. Ab van der Linde - Rilland

2. Comb. Hengst-Provoost - Aagtekerke 2. Frans Janssens - Kapelle

3. Ab Van der Linde - Rilland 3. Carlo Dominicus - Goes

4. Chris Paauwe - Kruiningen 4. Comb. Hengst-Provoost -Aagtekerke

5. Hans Lindenberg - Yerseke 5. Hans Corré - Domburg

Aangewezen Kampioenschap Sponsorcup

1. Peter Oele - Oudeland 1. Comb. Franse - 's-Heer Arendskerke

2. Comb. Hengst-Provoost - Aagtekerke 2. Peter Oele - Oudelande

3. Ab. Van der Linde - Rilland 3. Gebr. Verhagen-Buyl - Westkapelle

4. Frans Janssens - Kapelle 4. Comb. Hengst-Provoost - Aagtekerke

5. Comb. Franse - 's-Heer Arendskerke 5. Ab van der Linde - Rilland

Onaangewezen Kampioenschap Jaarlingencup

1. Peter Oele - Oudelande 1. Jos van Belzen - Colijnsplaat

2. Comb. Hengst-Provoost - Aagtekerke 2. Henk Melis - Zoutelande

3. Chris Paauwe - Kruiningen 3. Carlo Dominicus - Goes

4. Ab van der Linde - Rilland 4. Peter Oele - Oudelande

5. Hans Lindenberg - Yerseke 5. Ab Van der Linde - Rilland



  
 
Ook in 2016 kunnen we weer terugkijken op een geslaagde feestmiddag/-avond. 
 
IFC Zeeland 
Jaap Bruggeman 


