
 

Provinciaal Criterium Z.L.U.: 

2e Pau-zege voor de ‘084’ van Rik Stevens  
 

De openingsklassieker van het internationale fondseizoen vanuit Pau kende dit jaar een snellere 

editie dan in 2015. Los om 8.20 uur wisten de eerste Limburgse duiven een snelheid te behalen van 

1140 mpm en kon Rik Stevens al om 05.05 uur de gouden constatage maken. De editie van een jaar 

eerder kregen de duiven al om 07.15 uur de vrijheid en duurde het tot 09.10 uur voordat de eerste 

duif zich bij Rik meldde. De gemiddelde snelheid was toen maar liefst bij 300 meter minder  en bleef 

steken op 844 mpm. Het ene jaar is het andere niet natuurlijk maar wat wel gelijk was: de winnaar 

van de vlucht. Niet alleen Rik Stevens maar zijn mooie duivinnetje met ringnummer 11-3042084! Net 

als in 2015 wist zij ook de Pau-editie 2016 te winnen. 

Grote klasse natuurlijk zeker als je de snelheden met elkaar vergelijkt. En Pau is voorde ‘084’ toch wel 

een bijzondere vlucht want met deze zege haalt ze haar 4e Pau-prijs in even zovele jaren binnen.  

Haar nationale scores: 

2013: 624e  

2014: 53e  

2015: 3e  

2016: 59e  

Absolute top!! In de Nationale Pau Asduif klassementen eindigt zij als 1e in het 3 jaars klassement 
(2014 – 2016) en 4 jaars klassement (2013 – 2016) staat zij op zeer verdienstelijke 2e plaats. In de 
PIPA-ranking wordt zij afgevlagd als 4e Beste Pau-duif Internationaal (2015-2016) 

 De ‘084’ 

Een duivin die via ruiling met Rob Hoekstra in Reuver terecht kwam. Rik: ‘Rob is al sinds jaar en dag 

een goede vriend van me en dan is het leuk om eens een koppel te ruilen. Hij heeft destijds samen 

met Jan Hermans hier bij mij ‘De Dolle’ gekocht. De ‘084’ heeft Rob gekweekt uit een doffer van 

Herbert Speen. De grootvader van de ‘084’ is dan ook een topper met o.a. 5x Barcelona met een 34e 

en 39e nationaal tegen gemiddeld 3200 duiven terwijl de grootmoeder langs vaderskant de ‘Limoges-

duivin’ is die 1e nationaal Limoges won tegen 2.289 duiven. In moeder van de ‘084’ zit langs 

vaderskant een topper van Vertelman (won o.a. 13e nationaal Dax tegen 5.856 duiven) en is een 

kruising van der Wegen x Wim Bax.’ 

http://www.duivenstartpunt.com/fml2/index.php?lng=


 

Het pientere kopje van de winnares 

 

Nest spel 

 

Ook dit jaar werd zij op Pau weer ingekorfd op jongen van 3-4 dagen en ze pakt die ook weer terug 

als ze weer thuis is. Moeilijk om ze voor de volgende vlucht weer op ‘stelling’ te krijgen? Nee hoor, bij 

thuiskomst naast dat ‘kwakje’ een paar eieren in de schotel leggen en dat later op de dag wegnemen. 

Die duivin blijft dan gegarandeerd verder broeden en in  dit geval gaat ze weer op een mooie stelling 

mee naar St. Vincent’. 

Noodlot 

De planning was zoals altijd rond en St. Vincent zou inderdaad haar volgende opdracht worden. Maar 

het liep allemaal anders. Een week na thuiskomst van Pau was er in keer grote consternatie rond de 

hokken. Alles vloog de lucht in en toen zag Rik een de havik op een van de kleppen zitten. Hij had een 

duif te pakken en vloog er mee weg. Rik had geen idee welke dat was. Veel duiven sliepen die nacht 

buiten en de volgende morgen bleek dat alles terug was……op eentje na…..inderdaad  de ‘084’, was 

er niet. Zeer spijtig dat zo’n  geweldige duif sneuvelt aan huis. Is het op de vluchten dan kun je daar 

misschien makkelijker vrede mee hebben, maar nu……. 

Ondanks dat alles scoort zij toch hoog in de nationale asduif klassementen Pau. In de internationale 

PIPA Ranking Pau over 2 jaar staat ze helaas niet vermeld omdat het jaartal van haar ringnummer 

niet goed in de uitslaglijst staat. Als dat alsnog hersteld kan worden zal zij zeker rond de 5e plaats 

eindigen. Een super prestatie! 

Het noodlot had nog meer voor Rik in petto. De 5e Nationale Asduif Pau werd verspeeld op St. 

Vincent Z.L.U. en de 1e getekende van Barcelona kwam tot op dit moment nog niet terug. Drie klasse 

duiven inleveren is heel veel. Rik: ‘Ik denk dat ik in 2017 een heel stapje terug moet doen, drie zo’n 

klasse duiven moeten vervangen, is heel moeilijk. Heb er niet direct zitten die dit kunnen opvangen, 

tenminste dat denk ik’. Wie weet wordt Rik komend seizoen positief verrast en staan er anderen op 

waaraan hij totaal niet gedacht heeft.  

Seizoensvoorbereiding  

Rik: ‘Die begint met de koppeling van alle duiven half maart. Alle koppels brengen dan hun eigen 

jongen groot en als de fondvluchten in zicht komen wordt gezocht wanneer gekoppeld moet worden. 

Dat is meestal zo’n maand voor het inkorven. Nu was Sens de laatste vlucht omdat Issoudun werd 

afgelast. Ik breng ze zelf nog 1x per week zelf nog weg. Je weet de duiven vliegen hier dag en nacht 

los. Is ook goed voor de luchtverversing in het hok, de kleppen staan immers altijd open, veel frisse 

lucht dus!’   



Duivenbestand  

De basis voor alle successen ( o.a. 1e nationaal Barcelona 1996, 1e West Europese Super Marathon 

2007 enz.) in de voorbije 35 jaar werd gelegd met de intrede van de ‘Dolle’, een rechtstreekse zoon 

van de ‘Dolle’ van Marijn van Geel en dat in combinatie met de ‘Beatrix’ (1e nationaal St. Vincent + 

auto en 2e nationaal Dax + auto) van de  gekende Gebroeders Kuijpers uit Neer. Daarnaast niet te 

vergeten zijn eigen ‘Jeroen’ 1e nationaal Barcelona en duiven uit de ‘Smaragd-lijn’ (1e internationaal 

Barcelona) van Wim van Leeuwen uit Hedel. Deze ‘Smaragd’ komt ook uit de fameuze ‘Dolle-lijn’ van 

Marijn van Geel. 

 

 

 

Rik Stevens, Reuver 

 

Ondanks het verlies van enkele vaste duiven gaat Rik er voor 2017 weer vol tegenaan. ‘Voor goede 

prestaties moet alles 100% in orde zijn. Daar ga ik aan werken’,  besluit Rik. De concurrentie is 

gewaarschuwd.  

 

 

Deze vlucht wordt gesponsord door:                

 

Tekst en foto’s: Hans Bodelier - Echt 

 

http://www.probac.de/

