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Agen oud 2019. 

 

Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met Frans Keybets uit 

Nieuwenhagen. Als ik uit de auto stap zie ik mijn gastheer al vrolijk lachend 

voor het raam staan. Ik word hartelijk welkom geheten en we besluiten in de 

fraaie tuin plaats te nemen. En wat doe je dan als duivenpiet? Je kijkt waar de 

duivenhokken staan. Nou als je in de royale tuin van Frans de duivenhokken wil 

zien moet je goed kijken, ze staan haast onvindbaar in een oase van groen. 

Frans is duidelijk een fanatiek tuinier, vol trots toont hij me zijn vleestomaten in 

zijn zelfgemaakte kas, en het moet gezegd, het ziet er allemaal voortreffelijk 

uit. 

De duivenhokken gaan volledig op in het groen, je moet goed kijken waar ze 

naar binnen moeten. Hier wordt al jaren op hoog niveau gevlogen dus de 

duiven zullen zich er zeker op hun  gemak voelen. 

De reden van mijn bezoek is de provinciale overwinning van Frans op de 

loodzware Agen(oud). 

De koperen ploert draaide deze zomer overuren en op het weekend van 

Internationaal Agen was het wederom tropisch. Op de dag van lossing komen 

in Nederland geen duiven door en ook de dag erna moeten we in Limburg lang 

wachten op onze gevleugelde vrienden. Om 09.19 wordt het bal voor Limburg 

geopend in Urmond door Robin Smeets en Piet Penris die hun jaarling “de 

Einzelgänger” als een komeet zien aanstormen! 

De eerst oude duif voor het Bronsgroene laat op zich wachten tot 10.34 uur. In 

Nieuwenhagen heeft Frans Keybets net nog op internet gekeken en ziet dat er 

nog steeds geen Limburgse oude duif gemeld is, tijd om een hapje te eten zegt 

moeder de vrouw en Frans schuift aan tafel. Even later roept de vrouw tegen 

Frans  piep-piep-piep, erg grappig zegt Frans. Maar de 1e getekende kras 

witpendoffer is wel degelijk over de antenne gelopen en bezorgt zijn baas de 

provinciale overwinning op deze moordende Agen. 

We hebben hier te maken een fondduif met een prima komaf. Van vaders kant 

zien we  Saarloos(Peieren) in de pedigree gekruist met VandenAbeele en van 

Elsacker Jespen uit Schilde. 

Van moederskant de Rambolijn van Fons van Ophuizen gekruist met Batenburg 



vd Merwe. We zien het steeds vaker, zware fond gekruist met een scheut 

dagfond. 

De basisduiven die de hokken in Nieuwenhagen bevolken komen vnl. van: 

Saarloos (Barracuda) via Jac van Heel, Batenburg vd Merwe, Elsacker Jespen, 

Fons van Ophuizen, Lei Rothkrans (vd Wegen), Piet Boyen, Wil Beckers, Henk 

Looys en Roman Kazmirczak. 

Het spelsysteem dat hier gehanteerd wordt is zowel nest als weduwschap. Op 

een afdeling huizen 17 weduwnaars, meestal 11 ouden en een zestal 

jaarlingen. Op een ander hok zitten dan de 17 nestkoppels. De nestduiven 

worden het liefst gespeeld op eieren van 10 á 12 dagen. Frans vertelt dat zijn 

duivengevoel hem zegt om alleen maar nest te spelen, maar voorlopig zullen er 

nog wel weduwnaars boven Nieuwenhagen vliegen… 

De vliegduiven worden op 1 April gekoppeld en broeden dan  2 maal 5 dagen 

dus brengen geen jongen groot. 

De jonge duiven zien in hun geboortejaar nooit een reismand van binnen, 

keuring gaat op gezondheid en handkeuring. Er worden een 80-tal jongen 

gekweekt en hiervan zijn er in September nog een 60-tal over. Het streven is 

om 19 doffers en 19 duivinnen over te houden. Eenmaal jaarling worden de 

duiven veelvuldig gelapt en meegegeven met de afdeling. Ze vliegen het 

normale programma en doen dan 1 dagfondvlucht. In het verleden deden de 

jaarlingen Agen van de ZLU maar daar is Frans toch vanaf gestapt, nu vliegen de 

jaarlingen een morgenlossing van de afdeling Limburg. Frans redeneert niet in 

afstand maar in vlieguren. De afstand van Cahors van de afdeling en Agen  ZLU 

is nagenoeg gelijk maar de vlieguren zijn voor de meeste duiven van Agen veel 

hoger aldus Frans. Als de duiven eenmaal 2 jaar oud zijn moeten ze laten zien 

dat ze uit het goede hout gesneden zijn. De favoriete vluchten zijn hier de 

vluchten met morgenlossing. 

Na het seizoen gaan de duiven nog zo vaak mogelijk los, totdat de roofvogel dit 

nagenoeg onmogelijk maakt, dan blijft alles binnen. 

 

Het voer komt van Jo Simons, hier wordt na het seizoen overgeschakeld op 

ruimengeling (Paloma Rood), dit wordt ook nog gegeven tijdens de 

voorvluchten, hierna wordt overgeschakeld op Beyers Koopman all-in one. 

De duiven worden voor de vluchten van de waarheid opgevoerd met oa. 

hennep, wildzangzaad pinda’s etc. 

De duif neemt zelf wel wat ze op dat moment nodig heeft is de mening van 

Frans. Ook wordt Tollyamin van Vincent Schroeder gebruikt. 



Medisch gezien het gebruikelijke zoals de geelkuur op eieren. Mocht er echter 

iets zijn wat de baas niet bevalt dan wordt altijd de man met de witte jas 

geraadpleegd. Een scherp mes 365 dagen per jaar voorkomt veel onheil lacht 

Frans. 

Als het vliegseizoen voorbij is is Frans vaak terug te vinden op het tenniscourt, 

tennis is zijn andere grote passie, ook hiervan kan hij erg genieten zegt hij 

oprecht. Tevens is Frans voorzitter van de Fondclub Parkstad, een club van 

ongeveer 120 leden in de Parkstad verdeelt over ongeveer 60 dagfondspelers 

en 60 liefhebbers van de lange adem. Hier kunnen de leden de degens kruisen 

op hun favoriete vluchten. 

Frans nogmaals van harte gefeliciteerd met deze provinciale overwinning op 

een loeizware Agen. 

  

 

 


