
Jo Heuts, Palemig 

Provinciaal overwinnaar Pau. 

Het zal ergens halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zijn 
als ik met mijn vader en enige supporters, onder wie medeschrijver 
Thei Daalmans in Oud Geleen op de duiven sta te wachten vanuit 
Argenton, het is een taaie vlucht en op een gegeven moment de 
meldpost maar eens gepolst, nog niks bekend hier klinkt het aan de 
andere kant van de lijn! Vanaf de klep op zolder roept mijn vader: Bel 
ins nao Palemig, kieke of dao waal get is! 
Ondergetekende belt naar de familie Heuts waar kleinzoon Hans de 
telefoon opneemt, op mijn vraag naar eventuele meldingen van 
Argenton luidt het antwoord: “Hie vilt graat d’r achtste……..” 
Toen werd het even stil in Oud-Geleen. Sjang en Jo Heuts speelden 
toen al fenomenaal op de programmavluchten, met name kinderen-en 
kleinkinderen van de legendarische “Autowinnaar “ en zijn 
“Bleekbekduivin” vlogen toendertijd 28 (!!!)  zuivere eerste prijzen in 
het Groot Samenspel Heerlen. 

Enkele decennia later is het nu nog Jo die de scepter zwaait op de 
hokken aan het ouderlijk adres in Palemig, een van de oudste 
Heerlense wijken. Na het overlijden van vader en mentor Sjang werd 
de specialisatie gezocht en geheel overgeschakeld naar de 
marathonvluchten, en hier staan met name de middaglossingen “geel” 
aangestreept op de kalender.  
Broer Alex speelt enkele huizen verder ook de vluchten van de lange 
adem, en dit jaar speelden beide broers het klaar om op Dax NPO 
respectievelijk de 1e en 2e prijs in Sector 1 te pakken. Bovendien speelt 
Alex ook nog de 1e Nationaal van 9060 duiven. Ongelofelijk!!! 

Nu zijn Theo en ik op bezoek bij Jo omdat hij ook de 1e provinciaal Pau 
speelt bij de FML, tevens 4e Nationaal ZLU.  
De winnende doffer speelde vorig jaar al 41e Nationaal Pau ZLU en 
enkele weken later de 12e Nationaal Marseille ZLU. Er zitten 
mindere………  
Als we zoals altijd hartelijk worden ontvangen door Jo, mogen we 
gelijk enkele toppers bewonderen, machtige doffers waar geen spatje 
slijt op zit. Hier in Palemig worden ze gespaart als jonge duif en 
jaarling. Sterker nog, als jonge duif zien ze helemaal geen mand, 



selectie gebeurt voornamelijk op gezondheid en later eventueel op 
afstamming. De jaarlingen doen de programmavluchten tot 400 
kilometer en dat was het dan. Als tweejaarse moeten ze dan hun 
kunnen bewijzen.  Hier wordt met de weduwnaars aan alle vluchten 
van de fondkalender deelgenomen, de totale vliegploeg van meerjaarse 
weduwnaars bedraagt aan het begin van het seizoen ongeveer 65 
doffers. Duivinnen worden nooit gespeeld, niet aan beginnen heeft 
Sjang ooit gezegd en dat wordt tot op de dag van vandaag 
gerespecteerd!  
Jo heeft een mand van 14 stuks en deze wordt meestal volgemaakt 
voor de vluchten met middaglossing. Naar de ZLU bedraagt de 
deelname meestal een 3-tal favorieten. Doffers die Barcelona vliegen 
hebben van te voren al de openingsklassieker uit St-Vincent achter de 
kiezen, dit altijd tot volle tevredenheid. De doffers krijgen ieder 
weekend hun duivin voor enkele uren te zien, voor en direct na een 
wedvlucht nooit.  
De toekomstige weduwnaars worden rond de 20e Maart gekoppeld, ze 
mogen een jong grootbrengen en vanaf half Mei zit de hele bups op 
weduwschap. De jongen van de weduwnaars zijn niet voor eigen 
gebruik, daarvoor zitten onder de weduwnaarshokken een 40-tal 
kweekkoppels. Op advies van vader Sjang zaliger worden nog steeds de 
allermooiste jongen uit de betere kwekers gelijk in de kweekren 
gelaten. Kwestie van de belangrijkste bloedlijnen vastleggen, dit blijkt 
in de praktijk veel beter dan andere duiven bijhalen! Zo werden in het 
verleden de 1e Nationaal Montauban en de 1e Nationaal Bordeaux gelijk 
in de kweek gezet, beide bloedlijnen zitten in meerdere topduiven 
anno 2019.  
Goede duiven en een systeem dat bij je past zijn de belangrijkste 
pijlers voor jarenlange successen zegt Jo, iedereen heeft wel eens een 
minder jaar. Geen paniekvoetbal spelen zegt hij, blijf bij je systeem en 
hou vertrouwen in je duiven! 

De duiven worden hier zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden, en de 
hokken zijn al decennia oud, op het oude hok van de toenmalige 
programmaduiven wordt ook nog steeds voortreffelijk gepresteerd en 
geloof het ons….de firma’s Sigma en Sikkens hebben hier nog geen 
Franc verdient… 

De basisduiven komen van gekende namen als Kurvers-de Weerd, Jan 
Theelen, Bram Walpot (dochter Samurai, 1e Nationaal Barcelona) Math 
Poeth-Erkens, Thei Degens, Hub Nijsten, Hub Smeets, Twan Huynen. 



Later werden er op diverse tophokken nog duiven bijgehaald en getest 
en als ze voldeden mochten ze blijven.  
In het seizoen trainen de weduwnaars tweemaal dagelijks. Vanaf het 
moment dat de rui haar intrede doet tot begin Maart blijven ze binnen, 
het roofvogelprobleem is ook hier spelbreker. 

Er wordt vrij licht gevoerd, zeker op woensdag en donderdag. Vanaf 
vrijdag wordt de vliegploeg voor de volgende week opgevoerd en de 
thuiskomers eten dit mee. Vanaf woensdag dan weer het lichtere voer 
en zo gaat dat het hele seizoen door. Jo gebruikt P40, pinda’s, 
snoepzaad etc. Ook hier niets nieuws onder de zon. Wel wordt 
tweemaal per week het hele jaar door het voer aangelengd met 
yoghurt, vlierbessensap, bakkersgist van de Boerenbond, honing en 
rode bieten. Dit wordt al jaren zo gedaan en er zullen er waarschijnlijk 
nog vele volgen. 

Medisch gezien wordt het vertrouwen in dr. Vincent Schroeder gelegd. 
Preventief wordt er jaarlijks gekuurd tegen wormen en parathyfus en 
natuurlijk de verplichte paramixoenting. Vlak voor de vluchten boven 
de 800 kilometer een geelkuur van dr. Schroeder en daar moeten ze het 
mee doen.  

Het was weer gezellig toeven in Palemig waar de tijd schijnt te hebben 
stilgestaan, waar alles eenvoud uitstraalt en duiven graag thuis zijn. 
We zaten aan de woonkamertafel, het ging over van alles, ook over Jo 
zijn andere passie het wandelen. Het voelde er weer ouderwets goed.  
Vader en mentor Sjang Heuts keek vanaf een van de vele foto’s in de 
woonkamer met spreekwoordelijke pijp in de mond goedkeurend toe 
over de schouders van zoon Jo, zowel als duivenliefhebber als mens 
iemand van de bovenste plank! 

Graag tot gauw! 


