
Provinciaal Criterium Z.L.U.: 

‘Gehamerde’ bezorgt Jan Stevens provinciale Agen-zege (oude)! 

 

Jan Stevens zit al zijn hele leven tussen de dieren waarbij de duiven bijna altijd op nummer 1 hebben 
gestaan. In het verleden wist hij al een 1e internationaal Pau te winnen en liefst 3x was hij primus op 
nationaal München.  De internationale zege op deze Agen was natuurlijk ook goed voor de 1e prijs in 
het Provinciale Z.L.U. Criterium in het Limburgse brons groen eikenhout. 

‘De Gehamerde’ 

Deze doffer van jaargang 2014 bezorgde Jan deze mooie zege en draagt er wellicht toe bij dat hij 
weer verlost wordt van het anti-duivenvirus waar hij mee geplaagd wordt (verderop meer hierover). 

‘De Gehamerde’ is volgens Jan is heel bijzondere en aparte duif. Een duif die hij zo terug kan vinden 
en dat nog wel geblinddoekt! 
Jan hierover: ‘Het is moeilijk  onder woorden te brengen welk gevoel ik bij sommige duiven heb. Het 
is niet zo dat een goed gebouwde duif er ook eentje is die goede prestaties levert. Daar komt toch 
wel iets meer bij kijken. Ik zal proberen te beschrijven wat ik voel als ik ‘De Gehamerde’ in handen 
heb. Hij bezit een spieren bundel die eenmalig is. Spieren die vanaf het moment dat je hem in 
handen neemt steeds in beweging zijn en blijven. Dat voel je door zijn hele lijf. Op die spieren staat 
zoveel spanning of druk waardoor er als het ware een druk van binnenuit ontstaat.  Zoiets heb ik nog 
nooit eerder gevoeld. Dat is echt bijzonder. Daarbij heeft hij een super zacht verenpak dat het hele 
jaar door glanst. Met zijn felle geeloog is het een duif die je aankijkt en volgt wat je in de hokken 
doet. Ik zie dat graag, want dat zijn volgens mij toch de betere. Jammer genoeg hebben we er daar 
altijd te weinig van.  
 
Kleur van het oog belangrijk?  
 
‘Ik hecht daar niet al te veel waarde aan. Bij het koppelen probeer ik wel te voorkomen dat de 
partners twee dezelfde ogen hebben. Wat de waarde van de ogen voor de vlieg en kweek is, weet ik 
absoluut niet. Ik vind dat ook niet zo belangrijk. De vader van ‘De Gehamerde’ is een witoger en de 
moeder een geeloger. Het heeft blijkbaar goed bij elkaar gepast. Wat ik veel belangrijker vind is het 
hebben van een binding met je duiven. Je duiven proberen goed te motiveren voor het leveren van 
een topprestatie, dat is belangrijk.   

 

Jan Stevens - Schinveld 



Motivatie 

Jan: ‘Dat is iets wat je op allerlei manieren kunt doen, maar bovenal moet je zien wat er in het hok 
‘speelt’ en gebruik maken van de mogelijkheden op het juiste moment. Territorium verdedigen en 
vergroten is dieren eigen, dus bij duiven is dat niet anders. Vaak willen duiven een van de bovenste 
broedbakken op het hok hebben. Bij ‘De Gehamerde’ was dat niet anders. Hij had een bak op de 
bovenste rij. Zoals bij veel liefhebbers was het hier niet anders en waren er in de aanloop naar de 
fondvluchten veel duiven gesneuveld. Een aantal keerden niet terug van de oefenvluchten en andere 
sneuvelden tijdens de dagelijkse trainingen rondom het hok. Vreemd? Helemaal niet. Je weet dat we 
hier in een bosrijke omgeving wonen. Een omgeving dus waar ook veel vogels zitten en met name 
ook roofvogels. Mooie dieren, maar een pest voor onze duiven. Voor het begin van de fondvluchten 
ben ik er daardoor zeker 20 verspeeld. En dan lig je al een straatlengte achter, want het zijn meestal 
ook nog de duiven waarvan je iets verwacht die sneuvelen. Het is jammer en we kunnen daar niets 
aan doen. En: de duiven zullen toch moeten trainen! 

De uitspraak van Johan Cruijff  ‘ieder nadeel heb zijn voordeel’ is hier ook van toepassing. Ik meen 
zeker te weten dat ‘De Gehamerde’ uit het wegblijven van hokgenoten zijn voordeel gehaald. ‘De 
Gehamerde’ ging op zoek naar uitbreiding van het territorium en pikte een nestbak van een 
hokgenoot  - de ‘655’- in de onderste rij, in. Ik had dat gezien en sloot 2 weken lang of ‘De 
Gehamerde’ of de ‘655’ op in zijn nestbak. Als ze los op het hok waren , was het vechten en zat de 
ene bij de andere in de bak waardoor ‘De Gehamerde’ zo gemotiveerd was. Het resultaat is bekend’. 
En vervolgt Jan: ‘Elke vlucht in de voorbereiding dat ik ging inkorven zei ik tegen Ron (de inkorver) 
‘Dat is ie!!’. Omdat ik in de voorbereiding niet voor prijs speel kan ik natuurlijk niet  bewijzen dat ‘de 
Gehamerde’ een 2e prijs in het samenspel had kunnen winnen op Reims. Dat was ook de enige keer 
geweest dat hij in de voorbereiding prijs had kunnen spelen. Hij heeft alles bewaard voor zijn exploot 
op Agen’. 

Afstamming 

Enkele jaren geleden had Jan met de NL10 – 2022166 ‘Nachtvlieger’ een geweldenaar op de hokken 
die niet alleen diverse asduiftitels won maar in 2014 ook 2e nationaal St. Vincent Z.L.U. (3.824 d.), 15e 
nationaal Perpignan (6.414 d.) en 41e nat. Pau (3.020 d.). 

Deze ‘Nachtvlieger’ is een volle broer van de vader van ‘De Gehamerde’, NL10-2022165 en werd 
nooit gespeeld maar direct op het kweekhok gezet. In deze lijn zit de ‘Pau-man’, 1e internationaal Pau 
1999 bij Jan Stevens. Een samensmelting van de rassen Jan Theelen, van der Wegen en een duivin 
van No Theunissen. 
De moeder van ‘De Gehamerde’ komt rechtstreeks van de fondmatadoren Pierre en André Paulssen 
uit Roosteren en is een kleindochter van de gekende ‘Tafi’ van Wijnands en Zoon gekoppeld aan een 
duivin van Gijs Dolleweerd. Duiven waar Paulssen en Zoon ook goed mee zijn geslaagd. 
‘De Gehamerde’ heeft het dus van geen vreemde! 

Het anti duivenvirus 

Ik had er nog nooit van gehoord. Jan omschrijft het als ‘er zijn van die momenten dat het belang van 
de duivensport uit het oog wordt verloren. Onnodig commotie komt over verenigingsbesluiten en 
dan gaat het plezier in de duivensport wel eens verloren. En kun je wel eens last krijgen van het anti 
duivenvirus’.  

Plannen  

Door het geweldige succes met ‘De Gehamerde’ is het anti duivenvirus naar de achtergrond 
verdrongen, alhoewel……….. ‘Ik ga het toch rustiger aan doen, meer genieten van alles. Ik heb je mijn 
nieuwe volières laten zien. Dat is mijn tweede hobby: vogels en sierduiven. Ik wil daar van gaan 



genieten en ook gewoon thuis meer genieten. Niets moet alles mag’.  
 
Maar toch is het heilige (duiven)vuur nog niet gedoofd! ‘Ik zou nog wel eens willen knallen op 
Barcelona, maar dan moet je nog enkele jaren geduld hebben’.  Het anti duiven virus is snel 
overgeslagen in een pro duivenvirus. De concurrentie is gewaarschuwd! 
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