
Ab van de Linde – winnaar van het Asduifkampioenschap IFC Zeeland 2016 

 

Het asduif-kampioenschap wordt gespeeld over alle vluchten. Meestal betekent dit 

dat je een duif drie keer mee moet geven en ook drie keer op tijd moet constateren. 

Voorwaar geen sinecure!! Het is in 2016 door drie duiven gelukt om bovenstaande te 

verwezenlijken: 3 op 3. Die duiven zitten bij de liefhebbers: Ab van de Linde, Frans 

Janssens en Carlo Dominicus. Waarbij vermeld dat de duif van Ab van de Linde met 

een grote voorsprong van 500 punten dit kampioenschap wint. 

 

 

De beste asduif van IFC Zeeland zit dus in Rilland bij Ab van de Linde. Hij is een 49-

jarige onderhoudsmonteur bij Zeeland Refinery (vroeger Total). Hieronder zie je hem 

staan voor zijn eenvoudige doch functionele hokken. Een hok met drie afdelingen 

voor de oude en een hok voor de jongen. De kweekduiven zitten in de gang en dat 

gaat prima want…het zijn er maar vier! Maar wel toppers, want daaruit komt de 

asduif. 

 

 

Ab speelt traditioneel op weduwschap en dat alleen met de doffers. De duiven 

worden vaak opgeleerd via een Belgische vervoerder, maar soms ook met Afd. 

Zeeland’96. Daarna gaan ze naar de ZLU-vluchten en soms naar een middaglossing. 



Als jaarling speelt hij ze tot Limoges en/of Ruffec. Enkelen doen de vluchten Agen 

en/of Narbonne, maar dat kostte in 2016 veel pluimen. En achteraf bekeken vindt hij 

van zichzelf dat hij te roekeloos is geweest voor zijn jaarlingen. Een oude duif gaat 

twee of vaak drie keer mee. Dat levert een kampioenschap op, maar op Perpignan is 

ook een andere goede duif verloren gegaan.  

Als medische begeleiding kunnen we kort zijn. Ab geeft een geelkuur als ze zitten te 

broeden. Daarnaast zit er één keer in de week knoflook in het water. Hij koppelt 

overigens eind maart en dan mogen de doffers 1 jong groot brengen. Met deze 

werkwijze hadden de meeste doffers op Perpignan nog 7 pennen staan… 

 

De soort…  

Op het hok zit voornamelijk het soort van Herman Vermeulen. Ab is in het verleden 

diverse malen om duiven gegaan in Schore. We zien in de stamboom dan ook de 

oude lijnen van Herman: “Rene” en “Sneeuwwitje”. Uit dezelfde lijn heeft Cas van de 

Graaff ooit de -191 oftewel de “Vermeulen-doffer” verkregen. En we weten allemaal 

dat die duif best vaak voorkomt in een stamboom bij Van de Graaff. Daarnaast heeft 

Ab in 2011 en 2012 een aantal duiven gekocht bij de gekende broers Saya. Ook 

daarmee was hij al succesvol, zo kweekte hij daaruit de 02-3212448. En die duif 

werd in 2014 de 5e Gouden Crack bij de Fondclub Zuid-Nederland met de prijzen: 

126e Nat. Bordeaux, 314e Nat. Perpignan en 435e Nat. St. Vincent ZLU. 

Maar dan nu de asduif: de NL11-3016806 oftewel “De Diesel”. Wat heeft dat doffertje 
in 2016 fantastisch gevlogen! 

 

 



Het begon op Pau met een 5e prijs IFC en 124e Nationaal. Geklokt om 4:40:27 en 
1095 m/min. Maar wat niet iedereen weet…de duif was ’s avonds rond 22:30 uur 
thuis, alleen hij schrok van iets, viel toen op het huis en durfde niet binnen te komen. 
De volgende morgen heeft Ab hem kunnen constateren. 

Daarna kwam St. Vincent met een 20e prijs bij IFC Zeeland en de 82e Nationaal. 
Geklokt om 21:03:58 en 1151 m/min.  

En tot slot Perpignan: een 7e prijs IFC en 186e Nationaal. Geklokt om 22:31:32 en 
1073 m/min.  

Kortom: dit kleine doffertje was drie keer ’s avonds thuis! En dan mag je in mijn ogen 
de beste zijn. Wat zeg ik…veruit de beste!  

 

Op de stamboom (volgende pagina) kun je zien dat hij is ingeteeld (vader maal 
kleindochter) naar de -338. Dit was de beste duif van Ab op de middaglossing met 14 
(!) prijzen. Deze 338 is een pure Vermeulenduif en komt uit de lijn van de “Rene”. 
Deze duif vloog ooit de 1e Nationaal Dax bij Herman Vermeulen.  

 

Tot slot 

De fotograaf Louis van Zuilen is een half uur bezig geweest om “De Diesel” op de 

foto te zetten, want hij wilde maar niet stil zitten. Ongelofelijke vitaliteit en een 

enorme wil om thuis te komen. Dat is de klasse van deze duif. Om dat nogmaals te 

onderstrepen: in de klassering “beste asduif Grote Fond Nederland” staat op hij 

plaats 4. 
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