
Sjaak de Vos snelste van Marseille in de IFC Zeeland. 

Omdat de weersverwachting voor de vrijdag zeer ongunstig zouden zijn besloten de 

Belgische inrichters al vroeg om op donderdag, dus 1 dag eerder dan gepland, te 

lossen. Voor de werkende man niet altijd even leuk maar voor de duiven misschien 

wel de beste beslissing. Ook deze vlucht was zoals heel 2018 een pittige, op de 

vluchtlijn Noordoosten wind en temperaturen boven de 30 graden. 

 

Rond kwart voor negen avonds verschijnt de eerste melding van de ZLU. De eerste 

duiven vallen zoals verwacht in Limburg echter bij het intreden van de nacht zijn er 

nationaal slechts enkele duiven gemeld. Dat het weer een zware vlucht gaat worden 

staat nu wel vast. 

In de IFC op de dag van lossing geen duif thuis. Op vrijdag ochtend om 7.50 uur is 

het Sjaak de Vos uit  s’ Heerenhoek die als eerste een duif in de klok heeft. En bij 

Sjaak is dat dus daadwerkelijk in de klok ( hier geen elektronisch constateer 

systeem) Op zaterdag 8 september was ik op bezoek bij Sjaak om het verhaal achter 

de overwinning op te nemen. 

Sjaak sinds begin jaren negentig duivenmelker en eigenlijk al vanaf de start ligt de 

voorkeur voor de marathon vluchten. De eerste fond duiven kwamen van Theo de 

Jong, Noordhoek en Gebr. Van Gilst, Steenbergen. De duiven die er nu huizen zijn 

vooral afkomstig van onder andere wijlen Jaap de Graaff, Arnemuiden. En er is ook 

een bijzondere inbreng van  duiven van Lucy van Zomeren. De laatste aanwinsten 

komen van de sterk spelende Belgische combinatie Ouwekerk- Dekkers uit 

Brasschaat. 

 In het begin werd er zowel op de middaglossingen als op de ochtendlossingen 

gespeeld. De laatste jaren hebben toch vooral de ZLU vluchten de voorkeur. De 



middag lossingen zijn volgens Sjaak een betere leerschool voor jaarlingen omdat ze 

de eerste dag dan niet te diep hoeven gaan. De ervaring leert dat jaarlingen 

gespeeld op de ochtend lossing vaak later toch verloren gaan of minder presteren.( 

uitzonderingen daar gelaten) 

Op een hok van ongeveer 14 meter welke op het oosten gericht is wordt op nest 

gespeeld en in het voorjaar op weduwschap ingevlogen om dan voor het grote werk 

gekoppeld te worden. Dit jaar was Sjaak eigenlijk iets te laat met koppelen want de 

duiven voor Pau zaten te kort te broeden om een goede uitslag te kunnen maken. 

Later bleek deze wat late koppeling toch  zijn vruchten af te werpen. 

Met de 77e nationaal Barcelona,32e nationaal Narbonne en 73e nationaal Marseille 

toch een mooi jaar geworden. Tijdens mijn bezoek was het een gezellige boel in het 

hok. Op de vloer een laag beukensnippers en alle schuifdeuren geopend, duiven die 

in een verkeerde afdeling binnen wippen is er hier niet bij. 

 

De 16-3633145 ( 1e IFC Marseille2018 ) in zijn bak 

De winnaar een mooie blauwe doffer met ringnummer 16-3633145 hij is van 

gemiddelde grootte en heeft een zachte pluim zijn vader is de 11-3058608 welke o.a. 

een 62e Nat. Bordeaux vloog is van het soort Wildemeers, Vinke X Mart Ravelingen. 

De moeder van de 45 is de 11- 1799153 een betrouwbare duivin van  Sjaak vloog 

o.a, een 96e Nat. Perpignan en een 51e Nat. Marseille. Op de vraag welke stand de 

45 was ingemand kon Sjaak me niet meer vertellen. Maar voor goede duiven maakt 

de stand vaak niet uit zolang ze maar in goede vorm verkeren. Zoals gezegd mooie 

resultaten dit jaar met 2 duiven van het soort Lucy van Zomeren werd een 32e Nat 

Narbonne en een 79e Nat. Barcelona gespeeld (zie foto’s) 



 

32e Nationaal Narbonne 2018 

 

 

77e Nationaal Barcelona 2018 



 

De duivensport wordt hier vrij simpel gehouden weinig of geen medicijnen. Wanneer 

de vorm door omstandigheden niet wil komen wordt er besloten om niet meer in te 

korven. De duiven kunnen dan in alle rust op knappen. 

In de winter huizen er op de hokken ongeveer  110 duiven en daar worden zo’n 60 

jonge duiven van gekweekt. Sjaak heeft geen aparte kweekafdeling of vastzitters. 

Wel worden sommige bewezen duiven niet meer gespeeld maar bewaard voor de 

kweek maar wonen gewoon tussen de vliegduiven.  

Sjaak bedankt voor de koffie en de gastvrijheid en misschien tot de volgende 

overwinning. 
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