
Goud op Agen Jaarlingen voor Albert Beunen met “Rode Agen“ 

Op een prachtige herfstavond rijd ik samen met kompaan Thei naar het idyllische Ohé en Laak. 
Zodra we het Julianakanaal achter ons laten is het net of we in een vakantiefolder terecht 
komen. Oude boerderijen en veel groen zijn hier bepalend, dus ondergaande zon boven de 
Maasvallei zal zeker ook van invloed zijn geweest. Als we onze auto bij huize Beunen willen 
parkeren staat onze gastheer ons al op te wachten. Ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven, dat 
we van te voren even met Albert gebeld hebben, waar we in Godsnaam moeten zijn! 

We worden hartelijk ontvangen en volgen Albert naar de keuken. Als we naar buiten kijken 
vallen twee dingen gelijk op: 
1. Een zee van ruimte 
2. Geen duivenhok te bekennen. 
Kom maar even mee naar achter, zegt Albert lachend. Als je hier dan achterom loopt gaat je 
hartslag spontaan enkele slagen per minuut terug. Wat een ruimte! Hier op duiven passen, moet 
een waar genot zijn. Klopt zegt Albert, als ze komen wel! 

Nou en dat was van deze Agen voor de jaarlingen zeker geen probleem!  
Op vrijdagmorgen werden, na het optrekken van de laaghangende bewolking, maar liefst 24.850 
duiven voor het Internationale concours gelost om 08.00 uur. 
Tussen deze massa duiven ook 513 jaarlingen van 64 liefhebbers uit het Bronsgroene. 
Het werd zoals verwacht, zeker voor de jaarlingen, een pittige kluif. 
Op de dag van lossing kwam in Nederland geen duif thuis, zowel oude als jaarlingen. Albert was 
op zaterdagmorgen al om 05.00 uur uit de veren. Als eerste op het klokje gekeken, maar geen 
van de 6 jaarlingen was nog over de antenne gewandeld. Vervolgens koffie etc. Dan maar de 
kwekers en de jonge garde verzorgen. Om even na zevenen loopt Albert weer langs zijn “klok” 
en ziet gelijk dat er een andere tekst op de display staat! Zijn “rode Agen” is om 07-08-39 
geconstateerd, maar de baas heeft dit tot zijn spijt niet zien gebeuren. Het blijkt de 1e melding 
in NIC Echt te zijn, en tevens de 1e gemelde jaarling in Limburg. Nationaal op dat moment de 3e 
gemelde jaarling, uiteindelijk goed voor en geweldige 4e plek! 
Uiteindelijk vliegen 3 van de 6 jaarlingen prijs in het provinciale concours, 1, 20, 32. 

De “Rode Agen “ is een kleine goed gespierde rode doffer. Zijn vader komt van medebestuurslid 
Geert Storms ook uit Ohé en Laak. Hierin zit ook weer het oude soort van Albert verweven. De 
moeder is ook het oude soort, en haar moeder komt weer van een ander bestuurslid namelijk 
Karel Hilkens, hierin zien we nog de 9e Nationaal Pau 2011 van Sjaak vd Velde terug. Frappant 
detail is, dat we in zowel de winnaar van Agen oud, bij Harry en Roger Wijnands als bij Albert de 
lijn van de Blauwe Brouwers terugvinden. 

Als we spreken over het oude soort van Albert gaan we terug naar de oude vd Wegen lijnen uit 
Steenbergen. Het was Albert Simons uit Roosteren ( later Maaseik ), die vroeg de weg naar het 
Zeeuwse had gevonden. Hij zorgde ervoor, dat 4 zonen van het legendarische “Oud dofferteje” 
naar Limburg verhuisden. Deze duiven kwamen zo ook terecht op de hokken van Pierre en André 
Paulsen en bij Albert. Allebei de hokken hebben hier duidelijk de vruchten van geplukt!. Via 
Frans Heijnen uit Susteren kwam er Theelenbloed op de hokken. 
 

De jonge duiven worden op de natour gespeeld, een keer of 5, ligt een beetje aan het weer en 
het verenpak.  
Wat betreft de jonge duiven vertelde Albert nog een leerzame anekdote. Sinds een coliuitbraak 
enkele jaren geleden is hier het geweer enigszins van schouder veranderd. De hokken van de 
jonge duiven werden voordien dagelijks gekuist.  
Op een dag was er echter een pittige uitbraak van coli. Wat te doen? 



Vanaf dat moment kwamen er beukensnippers op de 
hokken en werd er niet meer gepoetst, wel 
regelmatig Yakult gegeven aan de jonge garde, van 
coli geen last meer!! 

De toekomstige vliegploeg komt 2 x op eieren, dit 
voor een periode van maximaal 10 dagen. Kwestie 
van de pennenrui remmen en minder poep te 
poetsen, zegt Albert lachend.  
Eenmaal op weduwschap trainen de jaarlingen 
apart, zolang dat ze ook goed trainen en het 
spelletje snappen. Daarna gaan ze gelijk met de 
oude doffers los, 2 maal daags. 
De jaarlingen gaan vervolgens zo vaak mogelijk mee 
in het programma en doen vervolgens 1 fondvlucht, 
Agen ZLU, Cahors of Bergerac. Wat prijs vliegt en/of 
fit thuiskomt heeft een bak voor volgend seizoen! 

Het is voor het seizoen 2019 de bedoeling om aan 3 
Nationale middaglossingen, 4 ZLU vluchten, en de 
LBC vluchten deel te nemen. Dat is zat op aldus 
Albert. 
Wat betreft de voeding krijgen ze hier het hele jaar 
ruimengeling van Paloma. In het vliegseizoen wordt 
er overgeschakeld naar een mengeling van Beyers, 
Versele en Mariman.  
Naar de vluchten toe worden de doffers opgevoerd 
in potjes in hun bak, dit gedurende 6 
voederbeurten. 
Jaarlijks krijgen alle duiven een kuur tegen 

paramixo en parathyfus. Voor het seizoen de gebruikelijke geelkuur, herhaald per afdeling 
tijdens het seizoen enkele dagen. 
We waren op bezoek bij een gedreven liefhebber, die al jaren zijn mannetje staat op de 
vluchten van de lange adem. Dit zonder veel poppenkast en poespas, maar zeker wel met 
resultaat! 

 


