
Comb. Franse – winnaar van de Sponsorcup IFC Zeeland 2016 

Het is het 3e jaar dat de Sponsorcup van IFC Zeeland wordt vervlogen en die is door 

drie verschillende liefhebbers gewonnen. Na Flip Steketee in 2014 en Comb. Flipse 

in 2015, gaat de zege dit jaar naar de Comb. Franse.  

De cup kan gewonnen worden met de 1e of 2e getekende op de vluchten Pau, 

Barcelona, St. Vincent, Marseille en Perpignan. In totaal waren er slechts 3 

liefhebbers, die op bovenstaande vluchten een getekende wisten te pakken:  

Comb. Franse, P. Oele en Gebr. Verhagen-Buyl.  Zo eenvoudig is het blijkbaar niet… 

De Comb. Franse bestaat uit Mattie (49) en Dennis (46) Franse. Dennis is de melker 

en Mattie springt bij waar nodig. Ze wonen sinds 4 jaar aan de Nieuwe Rijksweg te 

’s-Heer Arendskerke, alwaar ze de focus verlegd hebben van het programmaspel 

naar de ZLU-vluchten. Ze spelen dus nog maar voor het 3e jaar mee en in het 1e jaar 

met alleen jaarlingen op Agen en Narbonne. 

  

 

Hoe het begon… 

Na jaren programma- en dagfondspel, deed men in 2012 een keertje mee op Pau. 

Prompt werd de 20e Nationaal gewonnen en datzelfde jaar ook een 70e Nationaal 

Bordeaux. Dat smaakte naar meer en sindsdien is men aan het bouwen aan een 

fondstam. En ja waar haal je dan de duiven? Niet bij de minste! Jos van Belzen, Cas 

van de Graaff, Marlon Kok en sinds kort ook Kees Droog. Op dit moment is de 

basislijn de Wijnandsdoffer (502) van Cas van de Graaff. 

 

 



Het spel. 

Men speelt op nest en weduwschap met twee hokken. Over het algemeen zijn de 

nestduiven favoriet, doffers of duivinnen dat maakt niet uit. De nestduiven worden op 

weduwschap ingevlogen en de weduwnaars worden op het eind van het seizoen 

weer nestdoffers. Kortom: er zit een systeem in en dat is meestal bij kampioenen!  

   

Een stelregel die Dennis hanteert: een duif gaat maximaal twee keer mee op de ZLU-

vluchten. Geen onaardige gedachte vind ik zo…zeker in 2016 was het weer 

loodzwaar. Daarnaast zorgt Dennis dat de duiven zo fit en gezond mogelijk aan de 

start verschijnen. Controle bij de dierenarts en ingrijpen waar nodig. In het najaar en 

in de winter…terug naar de natuur met veel knoflook in de drinkbak. 

 



De prestaties. Welke duiven hebben de sponsorcup binnengesleept? 

 

Vlucht Aantal 
duiven 

duif get prijs M/V afstamming 

PAU  
 

241 13-6259098 1 48 M Cas 490 *  
kld Diamantje 

BARCELONA 256 13-3302285 1 10 M “Zwarte Poten” 
lijn Jos/Cas * M. Kok 

ST. VINCENT 
 

304 14-3408029 2 14 V lijn Jos/M. Kok * 
lijn Armstrong/Super Cas 

MARSEILLE 
 

141 13-3302334 1 6 V Cas 490 *  
Kld Wijnands 

PERPIGNAN 
 

264 14-3408029 2 30 V lijn Jos/M. Kok * 
lijn Armstrong/Super Cas 

 

Onderstaand een foto van de duif “Cas 490”, deze doffer heeft alle superlijnen van 
Cas vd Graaff (Escobar, Armstrong, Vermeulen, Wijnands) en is vader van twee 
klasse duiven die medeverantwoordelijk zijn voor het winnen van de sponsorcup. 

De 3302334 won in de IFC al: 6e Marseille’16, 5e Narbonne’15  39e Pau’15 en 13e 
Narbonne `14. 

En de 6265098 won in de IFC: 48e Pau’16 en 41e St. Vincent’16. 3e Perpignan `15 en 
28e Marseille `15. 

 

  

 

 



Eens te meer geldt: goed bloed verloochend zich niet! Zie onderstaande 

stamboom…

 



Tot slot, de vraag aan Dennis: hoe win je de sponsorcup?  

Hij gaf het volgende antwoord, waar ik me helemaal in kan vinden. 

a. Kwaliteit van de duiven; zeker Barcelona en Marseille vond hij echte 

fondvluchten en die zijn voor hem een graadmeter of hij op de goed weg zit 

b. De melker, die alert is op alles (gezondheid, opleerprogramma, etc.) 

c. Getekenden pakken, door bewezen duiven “in forme” op plek 1 en 2 te zetten 

d. Een beetje geluk is nooit weg. 

Maar zegt de schrijver dezes dan: geluk kan je soms afdwingen! Zeker met de 

kwaliteit en forme die afgelopen jaar aanwezig was aan de Nieuwe Rijksweg. 

Proficiat!!! 

 

I.F.C. Zeeland 
Marco Houtekamer 


