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Jan van Engelen, Hedel
‘Don Tarbes’ zegeviert op Tarbes ZLU
Tekst : Bas Weijers, foto’s: Jan van Engelen

In 2009 arriveerden er op de dag van lossing 6 duiven in de Fondunie2000 van Tarbes
ZLU. Eén daarvan was de inmiddels tot ‘Don Tarbes’ omgedoopte nestdoffer van Jan
van Engelen uit Hedel. Dit jaar wist slechts 1 duif zijn thuishaven op de dag van
lossing te bereiken en wederom is het de ‘Don Tarbes’ die om 22:11 uur zijn gummi’s
aflevert in Hedel. Hiermee is hij een kleine 10 minuten later dan in 2009, echter eist hij
nu de overwinning op in de Fondunie en staat hij als 31e op de nationale uitslag
tegenover een 189e plaats in 2009. Kortom, Tarbes 2010 is de vlucht geworden van een
echter klasbak met een gouden afstamming waarover later meer.
De top 10 in de Fondunie wordt beheerst door duiven en liefhebbers uit Afdeling 7. De
kampioen van 2009, Jan Doppenberg uit Voorthuizen beleeft een fantastisch seizoen met
vele kopprijzen. Ook nu heeft Jan aan plaats 2 en 10 wederom 2 duiven al vroeg op de
uitslag. Met 6 prijzen op 10 duiven een mooi resultaat, ook in de breedte. Jurriaan van
Amerongen eist met zijn eerstgetekende plaats 3 voor zich op voor Jan van Brienen uit
Geldermalsen. Gerard van Tuyl uit Hellouw pakt er ook 2 in de top 10 met plaats 5 en 9.
Waar Gerard voornamelijk piekt op Barcelona en Perpignan pakt hij dit seizoen ook bijzonder
goed op de overige vluchten. Anton Olyslager uit Harreveld is de verrassing op deze Tarbes.
Geheel aan de oostkant pakt hij plaats 6, een prestatie van formaat. Gilbert van den Berg en
zoon schrijft met plaats 7 nog maar eens een topklassering op zijn conto en is hiermee juist
sneller dan A. de Bruin uit Nederhorst den Berg. Opvallend is het aantal top 10 plaatsen van
P.V. de Maasbode uit Velddriel, liefst 4!
Hoofdpersoon
Jan van Engelen is al jaren woonachtig in Hedel alwaar hij in 2002 zijn huidige hokken in
plaatse. Hij is echter al sinds begin jaren ’70 enthousiast duivenliefhebber, in begin in
combinatie met zijn vader op de snelheidsvluchten. Dit deden ze hoofdzakelijk met duiven
van Janssen en Tournier waarbij er een aantal rechtstreekse van op de hokken zaten. Zo
wonnen ze in 1986 het bondsconcours Orleans en in 1987 Etampes van de NABvP. In de
toenmalige afdeling M zaten ze in de uiterste Zuidoosthoek, waardoor in klein verband nog
wel gepresteerd kon worden, maar in afdelingsverband doorgaans geen rol van betekenis
gespeeld kon spelen. Dit ging Jan op den duur steeds meer frustreren en besloten werd de
duiven publiekelijk te verkopen (toentertijd nog door Jan Hermans).
Stamopbouw
Hedel is natuurlijk internationaal op de kaart gezet door Wim van Leeuwen die het
internationale concours vanuit Barcelona won. Daarnaast won deze liefhebbers nog vele
kopprijzen op de overnachtfond. Dit werkte aanstekelijk op de hoofdpersoon van deze
reportage en in zijn zoektocht naar klasse fondduiven kwam hij terecht in Lauwe (Belgie) en
wel bij Andre Vanbruane, 2-voudig winnaar van de Spaanse klassieker. Tevens kwam Jan
terecht bij Jac van der Wegen in toen nog De Heen. Op beide hokken werd geïnvesteerd en
nog altijd vormen deze 2 rassen de basis van het huidige hokbestand.
Vanaf 1996 wordt er geregeld wat samenkweek gedaan met familie Gyselbrecht (Pipa) die
over een soortgelijke stam duiven beschikken.
De stamduif op het hok Van Engelen is de ‘Witpen Ruffec’, 6 overnachtvluchten 6 maal prijs,
oa. 7e nat. Dax in 1999. Deze doffer vererft geweldig, zowel bij Jan als op verschillende
andere hokken in het land. De meeste vliegduiven op het hok van Jan zijn kleinkinderen van

deze geweldenaar. Hij komt uit een zoon van de ‘Mistral’ van Vanbruane x dochter
‘Lichtoger’ van Van der Wegen.
In 1999 werd Jan 7e nationaal overnachtkampioen van Nederland. De duiven die destijds
voor dit succes zorgdroegen vinden we nog veelvuldig in het huidige duivenbestand terug.
Winnaar
De 07-2007100, alias ‘Don Tarbes’
Vader : de ‘Marathon’ Vanbruane x Gyselbrecht, 190e en 197e nat. Perpignan, verder prijzen
op St. Vincent, Bergerac en Barcelona
Moeder : ‘Sister 4’, dochter ‘Witpen Ruffec’ met een dochter van de Senna (Gyselbrecht).
In 2008 miste deze doffer zijn prijs als jaarling van Bergerac, in 2009 pakte hij echter een
542e nationaal St. Vincent om in 2010 van deze vlucht nog even een 202e nationaal te
winnen. Tel hierbij de prestaties op Tarbes de afgelopen 2 jaren op en we hebben te maken
met een echte klasbak waar Jan, begrijpelijk, zuinig met omspringt. Tarbes is voor 2010 de
laatste grote opgave voor deze doffer geweest.
Divers
Het hok is ca. 20 meter lang waar de nestduiven huizen op 2 grote afdelingen. Hier is
maximaal plaats voor 36 koppels, het zit echter nooit vol en een aantal bakken blijft gesloten.
De duiven worden dus op nest gespeeld en de oude duiven vliegen in principe 2 grote
vluchten per jaar en de jaarlingen bij voorkeur 1 overnachtvlucht. Als jong worden ze zelf
opgeleerd en gaan dan nog 3 of 4 keer mee op de nalijn. Jan vindt dat hij hier zeker profijt
van heeft als jaarling. Dit jaar hebben de jaarlingen of Bordeaux of Cahors gehad. Een deel
heeft voordien een dagfondvlucht gehad, de overige alleen midfondvluchten.
Qua voeding staat er een 4-seizoenen mengeling en een mengeling van Paloma duo sport
op het menu. In de winter wordt veel gerst gevoerd. De duiven beschikken altijd over een
volle bak op de vloer. De duiven die meegaan worden apart bijgevoerd in de bak met een
mengsel waarbij snoepzaad ruim aanwezig is. In de drinkpot vinden we geen medicijnen
maar natuurlijke producten als Naturaline, honing of citroen. De laatste 1,5 jaar worden geen
preventieve kuren meer gegeven, dus ook geen paratyphuskuur in de winter. Dit is volgens
Jan klinkklare onzin om dit preventief te verstrekken, zeker gezien de verschillende varianten
van deze bacteriële infectie. Alleen wanneer dit naar eigen inzicht noodzakelijk is wordt er
ingegrepen. Controlerende bezoeken aan de duivenarts worden niet meer afgelegd na een
negatieve ervaring in het verleden.
Tarbes 2010 is gewonnen door een echte klasbak waar Jan hopelijk nog veel plezier van
mag beleven. Zijn passie voor de duivensport betaalt zich ook uit in het feit dat hij graag
reportages maakt van collega liefhebbers die uitzonderlijk presteren. Hartelijk dank voor het
gesprek en graag tot een volgende keer.
Top 10 – Fondunie 2000
1. J. van Engelen – Hedel
2. J. Doppenberg jr. – Voorthuizen
3. A.J. van Amerongen – Bunnik
4. J. van Brienen – Geldermalsen
5. G. van Tuyl – Hellouw
6. A. Olyslager – Harreveld
7. Comb. Van den Berg en Zn. – Utrecht
8. A. de Bruin – Nederhorst den Berg
9. G. van Tuyl – Hellouw
10. J. Doppenberg jr. – Voorthuizen

