
Provinciaal Criterium Z.L.U. Agen  Jaarlingen: 
winst voor Jos Martens - Stein 

 

De tweede klassieker der internationale fondvluchten is Agen voorheen Bordeaux. Dit jaar 
georganiseerd samen met de Duitse sportvrienden. In het Provinciaal Criterium stonden bij de 
jaarlingen 613 duiven aan de start bijeengebracht door 90 liefhebbers. 

De aankomst van de eerste Agen-duiven was in huize Martens een waar spektakelstuk. Jos en niet te 
vergeten Jacqueline hadden zowel in Jaarlingen als Ouden-concours 6 duiven ingemand. Deze 12 
moesten voor een super uitslag gaan zorgen. In ‘Minuten Takt’ kwamen er die vrijdagmiddag 3 
duiven richting de hokken aan de Vaarstraat gestormd. Geklokt werd er als volgt: 17.40.40 u 
(jaarling) 1262 mpm, 17.41.46 u (oude) 1260 mpm en 17.42.46 u (oude) 1258 mpm. In 2 minuten en 
6 seconden 3 duiven in de klok! En als dan ook nog blijkt dat het alle 3 bomvroege duiven zijn, dan is 
dat echt bijzonder. De jaarling weduwnaar was zijn hokgenoten te snel af en wint hiermee het 
Provinciaal Criterium terwijl de 2 ouden goed zijn voor plek 2 en 3 in het ouden concours en geklopt 
worden door de ‘378’ van Albert Beunen uit Ohé en Laak. 
In het Jaarlingen Criterium is het een waar ‘Martens-festival’ want op de plaatsen 2 en 3 eindigt 
naamgenoot Lei Martens uit Elsloo!  

In het Jaarlingen Criterium werden door Jos 5 prijzen behaald van de 6 ingekorfde duiven. Naast de 
1e prijs waren dat de 59e, 65e, 69e en 145e. Een hele mooie score. Velen waren tevreden met minder! 

 
 

Jos Martens – Stein 

 
 

De winnaar 
 
Dat is een krasdoffer met ringnummer NL14-
1350236 die in het nationale Z.L.U.-concours de 
9e prijs wint en zich eerder als 440ste wist te 
klasseren op de eendaagse fondvlucht 
Montlucon. De ‘236’ heeft het presteren zeker 
van zijn ouders meegekregen want de vader ‘De 
Miskende’ was in 2010 2e Fondkampioen en 
scoorde in dat jaar o.a. 19e nat. Dax, 370e nat. 
Tarbes en 711e nat. St. Vincent. ‘De Miskende’ 
komt langs vaderskant uit een combi-kweek met 
de combinatie Busschers – Alberts uit Elsloo 
terwijl de moeder ‘Het Kweekmoedertje’ van Jos 
Martens zelf is en het bloed voert van de edele 

duiven van de Gebr. Kuijpers uit Neer. 
De moeder van de winnaar is een dochter van de ‘861’ 1e Duifkampioen SSM 06 (uit zoon 1e nat. 
Marseille Tjeu Cox x zus ‘Het Kweekmoedertje’ Gebr. Kuijpers) gekoppeld aan een duivin van de 
eigen oude soort. Het kopvliegen heeft de ‘236’ dus van geen vreemde! 

Duivinnen  

Vaak zie je vooral bij fondspelers dat ook de duivinnen worden gespeeld, het zij op weduwschap dan 
wel op nest. Meestal is een van de redenen om dit te doen, zodoende te weten komen of de 
kwaliteit bij de duivinnen evenzeer aanwezig is als bij de doffers en zo duiven te ‘ontdekken’ die 
naderhand met een goed gevoel in de kweek ingezet kunnen worden. Het spel met de duivinnen op 
weduwschap kan soms frustrerend zijn omdat de dames nogal graag onderling paren en dan is het 
spel al gauw naar de knoppen. Zo ontdek je wel duivinnen die beter op nest gespeeld kunnen 



worden, maar dat is toch niet aan iedereen besteed. Bij Jos Martens is het niet anders en wordt 
alleen het klassieke weduwschap met doffers gespeeld. ‘Het is ook makkelijker dan al dat werk met 
duivinnen. En wil je dat weduwschap goed doen dan heb je je handen meer dan vol’, is Jos’mening. 

De weduwnaars ‘doen’ zo’n 1000 km als voorbereiding op het echte grote werk. De jaarlingen gaan 
tot en met Montlucon mee en deze vlucht is de scherprechter die bepaalt welke doffers naar Agen 
en Bergerac gaan. De ouden gaan allemaal naar Limoges (circa 655 km) en worden daarna over de 
diverse fondvluchten verdeeld. 
 
Jos speelt alleen de vluchten met morgenlossing omdat hij van mening is dat dit eerlijker vluchten 
zijn dan de vluchten met middaglossing. Om het allemaal nog wat makkelijker te maken worden 
duiven per afdeling gespeeld. Daarmee wordt ook enigszins de rust bij de andere duiven bewaard die 
voor de andere vluchten worden klaargestoomd. Jos is van mening dat je er voor moet zorgen de 
jaarlingen ‘niet kapot te spelen’ en daarom worden deze op slechts een fondvlucht ingekorfd. Toch 
wordt op de stelregel va het slechts één keer spelen van de jaarlingen een uitzondering gemaakt. 
‘Dat klopt’, zegt Jos. ‘Het is natuurlijk niet zo dat alle duiven even goed presteren. Daar krijgen de 
jaarlingen die slechts een staartprijs op Agen of Bergerac winnen, nog een herkansing. Ze gaan dan 
enkele weken later naar de ochtendlossing Cahors van de Afdeling. Hierop kunnen een plek inde 
ploeg voor het volgende jaar binnenhalen mits ze voldoen aan de eis om een prijs te winnen in de 
eerste helft van de Afdelingsuitslag. Natuurlijk wordt hier wel gekeken naar de zwaarte van de vlucht 
en zal anders geoordeeld worden als het een makkelijke vlucht was ten opzichte van een zware 
vlucht. Degenen die zich hier bewezen hebben mogen blijven zitten en er wordt verder ook niet meer 
naar gekeken bij de uiteindelijke selectie.’ 

De ideale duif 

Duizend liefhebbers, duizend meningen en dat zal ook altijd zo blijven. Iedereen heeft wel een ideaal 
beeld hoe voor hem/haar de perfecte duif eruit moet zien. En goede (kweek)duiven zijn er in ‘alle 
soorten en maten’. Zo heeft ook Jos zijn eigen opvatting van de ideale duif.  Jos: ‘Die moet om te 
beginnen een gekleurd oog hebben met heel veel pigment. Hierin vindt je volgens mij de betere 
kweekduiven zeker als ze echt een heel dikke verbandcirkel hebben. Ik ben echt geen liefhebber van 
felle witogers. Daarnaast moeten ze natuurlijk beschikken over soepele spieren, een zijdezacht 
verenpak en ik zie graag een duif met een iets langer model. Het is natuurlijk niet eenvoudige om de 
ultieme duif te vinden maar je moet er wel steeds naar op zoek blijven als je om de bovenste 
podiumplekken wilt blijven meedoen. In de kweek durf ga ik niet verder dan neef x nicht om 
vervolgens deze te gebruiken in kruising. Ik vind het ook belangrijk om bij nieuwe inbreng sowieso te 
streven naar ‘ze moeten beter zijn dan ik nu heb’ en daarbij let ik er op of het zeer vitale duiven zijn 
waarmee in de lijn goede prestaties zijn geleverd.’ Door de grootse prestaties van Jos – zeker in het 
decennium – denk ik dat zijn huidige duiven dat ideaalbeeld benaderen. 

Tot zover dit verhaal over een groot kampioen die het liefst houdt van de eenvoud! 

Jos en Jacqueline gefeliciteerd met dit super resultaat. 

Hans Bodelier - Echt  

 
Deze wedvlucht werd gesponsord door: 

 

Hotel ‘De Vos’ -  Echt 

Meer info: klik hier 

http://www.hoteldevos.nl/hotel/

