
Jan Schreurs (Nieuw-Vennep) glorieus overwinnaar van een loodzware Barcelona.

De Keizerkampioen van 2016 weet wederom een overwinning in de Fondclub binnen te slepen. Jan 
Schreurs heeft een abonnement op het winnen van vluchten in de Fondclub. Is het voor de meesten 
van ons een vurige wens een keer een 1e te spelen in de Fond club, voor Jan gaat er geen jaar voorbij 
of hij pakt weer een zege. Zo wist hij in 2015 de 1e op Narbonne te pakken en in 2016 zowel de 1e op 
Pau, als de 1e op Marseille. Nu weer op Barcelona. Is Barcelona normaal al een zware vlucht, dit jaar 
was het wel extreem zwaar. Van de 337 duiven in de Fondclub wisten op zaterdag maar 8 toppers de 
thuishaven te bereiken. Ook op zondag wisten nog niet genoeg duiven thuis te komen, zodat in de 
loop van maandag pas de prijzen waren verdiend. De allersterkste was de 14-1814488 van Jan 
Schreurs, een niet al te groot lichtkras duivinnetje, dat als eerst getekende haar favorietenrol meer 
dan waar maakte. Om 19.20 uur had zij de ruim 1.200 km afgelegd. Jan had er 5 mee en klokte zijn 
tweede ( zijn tweede getekende) in de loop van de zondag. De andere 3 zijn helaas nog onderweg. 
Dat het een absolute topprestatie is, blijkt uit de nationale klassering: de 20e van 4.504 duiven en bij 
de duivinnen de 9e van 1.497 duiven.
Jan heeft al heel veel vroege duiven gepakt en regelmatig in de lijsten gestaan van de diverse 
nationaal hoog aangeschreven kampioenschappen, dus je zou zeggen dat hij wel wat gewend is. De 
aankomst van zijn Barcelona-topper bracht toch ook Jan wel even van zijn stuk. Natuurlijk realiseerde 
hij zich dat de aankomst een kei-vroege was en dan de wetenschap dat zo’n kleine vogel er 1.200 
loodzware kilometers op had zitten, ontlokte bij Jan zo’n vreugdekreet, dat de buren wel even 
kwamen kijken, of alles goed ging bij de familie Schreurs.
Het duivinnetje vloog in 2016 een 488e van 6.887 duiven op Agen (ZLU) en een 230e van 5.042 duiven 
op Narbonne. Ook op deze laatste vlucht wisten maar weinig duiven boven de 800 m per minuut uit 
te komen en dat bracht Jan op het idee, dat ze wel eens geschikt zou kunnen zijn voor Barcelona. 
Nou, dat heeft hij aardig gezien.
De duif is gekregen van Richard van Tilburg en komt uit duiven van Dick Pennings. In de stamboom 
zien we veel Nico Volkens-lijnen terug.
Bloedlijnen van Nico Volkens-duiven en de Milos van Peter de Haan zijn een belangrijke basis voor de 
duiven van Jan Schreurs.
Jan is niet een heel kleine liefhebber (zo’n 100 duiven ’s-winters), maar speelt daarentegen met 
steeds kleine aantallen. Dit jaar speelt Jan uitsluitend de ZLU-vluchten. Alle vluchten spelen is ook 
voor iemand met dit aantal duiven een hele kluif. Zeker als een fors aantal duiven uit jaarlingen 
bestaat en Jan is geen liefhebber die zijn jaarlingen gelijk het echte grote werk laat doen. Een keertje 
Agen is eigenlijk goed genoeg vindt hij. En Barcelona? Toch wel minstens 3 jaar oud. En ik denk dat hij
gelijk heeft. Misschien zouden we met deze Barcelona in gedachten ook eens moeten nadenken over 
een minimumleeftijd voor duiven op deze vlucht van minimaal 3 jaar. Dan kunnen we ze echt ervaring
laten opdoen en dat is voor dit soort zware vluchten wellicht toch wel een voorwaarde om succesvol 
te kunnen zijn en het verspelen van duiven zoveel mogelijk te beperken. Lees de uitslag er maar eens 
op na hoeveel 2-jarigen zich weten te klasseren en zet dat maar eens af tegen het aantal 2-jarigen dat
de reis heeft gemaakt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar in het belang van onze duiven 
misschien iets om over na te denken.
Dit jaar startte Jan op Mont de Marsan (Pau) met 6 van de 7 duiven in de prijzen (in iets meer dan een
uur!) al ijzersterk en op Agen 5 van de 13. 
Jan zijn geheim? “Wel aardige duiven en een beetje geluk”, zegt hij. En af en toe een beetje honing in 
het water. Al deden ze het ook wel goed toen er nog geen honing in het water ging……
Nou het is wel iets meer. Topduiven, goed hok, een gedreven liefhebber die er heel veel voor over 
heeft en het in zijn vingers heeft. En vooruit: natuurlijk ook een beetje geluk. Nationale top!

Nogmaals gefeliciteerd en ongetwijfeld tot ziens.
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