
Jos van Belzen – winnaar van de Jaarlingencup IFC Zeeland 2016 

 

Het is het 2e jaar dat de Jaarlingencup van IFC Zeeland wordt vervlogen en dit jaar 

gaat de eer naar Jos van Belzen. In 2015 was hij als 2e geëindigd achter winnaar 

Peter Oele. Dus mogen we hier spreken van een Jaarlingen-specialist? 

De cup kan gewonnen worden met de snelste 1e, 2e, 3e of 4e getekende op de 

vluchten Agen Jaarlingen en Narbonne Jaarlingen. Voor alle duidelijkheid, dit hoeft 

niet dezelfde duif te zijn! Maar dat mag wel en dat heeft Jos ook gedaan, evenals de 

nummer 2 Henk Melis. Beiden hebben met dezelfde duif bijna 1900 punten als 

einduitslag. Carlo Dominicus maakt het podium compleet. 

 

 

 

 

Jos woont al meer dan 40 jaar in Colijnsplaat, maar zijn achternaam is Van Belzen. 

En waar horen we die vaker…inderdaad te Arnemuiden. Alwaar Jos zo’n 65 jaar 

geleden ook is geboren. Tot aan z’n 18e jaar heeft hij er gewoond en hij heeft er ook 

z’n jeugd doorgebracht. Sterker nog hij zat in de klas met Jaap v/d Graaff! Ik denk dat 

toen al de duivenbacil is gaan groeien en ik heb bij mijn bezoek gemerkt dat die 

zeker nog niet aan zijn eind is.  



Als je zegt Jaap v/d Graaff, dan moet ik eigenlijk ook direct Cas v/d Graaff noemen, 

want die vlogen vroeger gebroederlijk samen. Helaas zijn beide liefhebbers ons 

reeds ontvallen, maar hun namen leven voort in de gedachten bij velen en zeker bij 

Jos. Eigenlijk heeft hij van Cas de stiel van het duivenmelken geleerd. Zo goed zelfs, 

dat Jos regelmatig gevraagd wordt om op andere hokken te komen selecteren.  

De eerste duiven heeft hij bij de gebroeders gekocht voor 25 gulden! Later zijn er nog 

velen gevolgd. Onderstaand een afbeelding van één van de eerste afstammings-

kaarten die Cas geschreven heeft voor Jos. Nog geen computer kwam eraan te pas, 

maar de kwaliteit was er niet minder om: de duif vloog 4 keer Barcelona, waaronder 

een 26e Nationaal! 

 

 

 

Op de hokken zit dus voornamelijk het soort Van de Graaff en dan wel uit de beste 

lijnen! Ik noem: de Vermeulen-doffer, de 800, Armstrong, de Wijnandsdoffer 

enzovoort. De kwekers zitten nu bij Comb. Franse en die bouwen op dezelfde basis 

aan een fondstammetje. In 2016 heeft Jos wat zomerjongen gehaald bij Trio 

Vollebregt uit Poeldijk en good old Jo Melis uit Zoutelande. Met nazaten van deze 

duiven wil hij op termijn naar Barcelona! 

 

Het spel en de verzorging 

Jos speelt vooral weduwschap met doffers en tevens een enkele duivin op nest. En 

dat doet hij met een klein aantal duiven: in de winter zitten er 60! De duiven worden 

ingespeeld via de Nishoek met Bauwens Transport op de vluchten Quievrain, Noyon 

en 5 keer Souppes. Daarna gaan ze naar de ZLU vluchten. Voor de medische 

begeleiding gaat hij een paar keer per jaar naar dierenarts Patrick Derijcke. En ’s-

winters ligt er knoflook in de drinkbak. 



De prestaties. Welke duif heeft de Jaarlingencup binnengesleept en met welke 

prijzen? 

Vlucht Aantal 
duiven 

Duif get prijs M/V afstamming 

AGEN 
 

239 15-3503371 1 2 M Zie stamboom 

NARBONNE 85 15-3503371 1 3 M - 
 

 

 

Bovenstaand de duif “371”, die in zijn eentje verantwoordelijk is voor het binnenhalen 
van de Jaarlingencup. En ondanks de rui heeft deze duif nog een enorme uitstraling. 
Op de stamboom kan je zien dat hij van moederskant is ingeteeld naar Armstrong. 
Armstrong vloog bij Cas o.a. 4e , 8e en 12e nationaal en was ook bekend om zijn 
enorme trainingslust. Uren vloog hij soms alleen boven Arnemuiden; hetzelfde deed 
de “371” in 2016, alleen dan boven Colijnsplaat...  

Om zijn klasse aan te geven: onderstaand de Pipa ranglijst van Beste Jaarlingduif 
Zware Fond Internationaal, alwaar hij als 9e is geëindigd. 

 



 

 



Tot slot 

 

Jos heeft op de middaglossing niet deelgenomen, maar dat wil hij in 2017 wel doen. 

Want wat is het geval? Jos vindt dat hij teveel jaarlingen kapot speelt op de vluchten 

Agen en Narbonne. Hij houdt er te weinig over en denkt dat dit met de middaglossing 

beter zal gaan. Wel zegt hij: de echte toppers komen erdoor! 

 

Er is 1 middaglossing waar Jos steevast wel 

meedoet en dat is de najaarsvlucht uit 

Limoges. Hij speelt al jaren met veel succes 

zijn weduwduivinnen op deze vlucht. Direct na 

Perpignan worden de duiven gekoppeld en zo 

zitten de duivinnen dan op een jong van 7 

dagen bij inkorving voor Limoges. Dit 

resulteerde in 2016, maar ook in 2015 in een 

2e provinciaal. In het verleden was hij ook een 

keer de winnaar. Zoals in het verleden wel 

meer prijzen zijn gewonnen. Kijk maar eens 

naar de prijzenkast… 

 

Voor de Internationale vluchten zou hij graag 

zien dat de Belgische inrichters zo vroeg 

mogelijk gaan lossen. Zodra het licht wordt 

eruit! Hij ergert zich verschrikkelijk aan de 

nachtvliegers in het noorden van Nederland. 

“Op de huidige manier zijn wij, maar ook de 

Belgen zelf kansloos.” 

Over de IFC Zeeland en ook de Nishoek heeft hij niets dan lof: prachtige sfeer en 

alles is goed geregeld!  

Nou Jos, je kan de prijzenkast wat gaan opruimen, want de Jaarlingencup komt 

straks naar Colijn! 

 

I.F.C. Zeeland 

Marco Houtekamer 


