
St-Vincent ZLU  

Jos Habets uit Heerlen grijpt de zege. 

 

De tweede vlucht van de internationale fondkalender wordt traditiegetrouw vervlogen uit 

St-Vincent. Nationaal streden 2692 duiven voor de prijzen waarvan 303 uit het bronsgroene. 

Mede door de wind uit noordelijke richtingen kwamen er in Nederland op zaterdagavond 

geen duiven door en moest iedereen vroeg uit de veren.  Zo ook in de Heerlense wijk 

Vrieheide waar Jos Habets op zijn favorieten zat te wachten. Op Pau maakte hij al een sterke 

start met 2 vd 4 in de prijzen beginnend met de 2e provinciaal, goed voor Nationaal de 5e 

prijs. De duif die voorop was van Pau werd als 2e getekende ingekorfd voor deze St Vincent, 

dit is een bijgeloof van Jos, hij korft zijn favoriete duif voor een vlucht altijd in als 2e 

getekende en nooit als 1e getekende! 

Van Pau heeft Jos zijn doffer niet zien aankomen omdat hij het hok aan het kuisen was, en 

nu van St Vincent hoorde hij hem vliegen in het donker! Om 04-56-17 loopt hij over de 

antenne en is daarmee de 1e gemelde duif in Nederland, later wordt hij alleen geklopt door 

de latere Internationale triomfator Ad Fortuin uit Strijen! Dit betekent dat “de Pierre”, 

vernoemd naar de vader van Jos het presteert om 2 maal genadeloos uit te halen! 

Pau ZLU 5e Nationaal van 3785 duiven 

St Vincent ZLU 2e Nationaal van 2696 duiven. 

 

Bij de FML goed voor respectievelijk zilver en goud, over een klasbak gesproken! 

Jos heeft wel het idee dat  “de Pierre” van beide vluchten enige uren in het donker gevlogen 

moet hebben. Van de 5 inkorvingen tot nu toe vliegt hij 5 prijzen. Hij wordt gespeeld op 

klassiek weduwschap. Samen met zijn hokgenoten werd hij begin Maart gekoppeld , als de 

jongen ongeveer 15 dagen zijn en de doffers weer beginnen te drijven wordt de duivin 

weggenomen. Ze komen dan geen tweede keer op eieren, en dus zitten de doffers begin Mei 

op weduwschap. 

Om de pennenrui te vertragen wordt er vanaf de langste dag tot en met het inkorven van 

Perpignan bijgelicht tot 23.00 uur. 

Als de weduwnaars voldoende kilometers onder de vleugels hebben gaan ze naar de 

Marathonvluchten. De jaarlingen doen normaliter een fondvlucht, wie hiervan de baas 

tevreden stelt heeft zijn bak voor het volgend jaar verdient, voor twijfelgevallen volgt dan 

nog een tweede examen. 

De 2 jaarse weduwnaars worden duchtig aan de tand gevoeld op de Internationale 

klassiekers. Er worden geen duiven gespeeld op vluchten met middaglossing. Jos is een 

voorstander van licht voeren, met name gerst en Zoontjes staat veel op het menu. De laatste 

dagen voor inkorving wordt er opgevoerd met Super M van Mariman, Champion Plus en 

SuperPower van Versele Laga. Verder wordt er gewerkt met snoepzaad en pinda’s. 



Vanwege zijn werk worden in de morgen geen duiven uitgelaten, dus hier wordt alleen ’ s 

avonds getraind, tussen 18.00 en 19.15 met gesloten kleppen. 

De koppels komen ieder weekend bij elkaar voor enkele uurtjes, bij het inkorven 

daarentegen wordt vaak alleen de schotel gegeven of helemaal niks. Kwestie van variatie 

en/dus motivatie. 

Ook de duivinnen moeten bij Jos laten zien of ze uit het goede hout gesneden zijn. De 

jaarling duivinnen vliegen hier Agen ZLU op weduwschap. Hierna krijgen ze geen fondvlucht 

meer om de doodeenvoudige reden dat het hok waar ze op gespeeld worden dan wordt 

ingenomen door de jonge duiven, deze worden trouwens alleen op de natour afgericht. 

Eenmaal twee jaar oud gaan de duivinnen dan op een klein jong naar Barcelona, deze 

worden daarvoor in Februari gekoppeld, ze brengen vervolgens 1 jong groot en worden 

verder ingespeeld op weduwschap. Na Limoges worden ze zodanig gekoppeld dat ze op een 

klein jong afreizen naar de Catalaanse hoofdstad. 

Deze duivinnen zitten gewoon tussen de jonge duiven en trainen hier ook mee, en als de 

piepers in goeden doen zijn trainen die geweldig en de Barcelaonaploeg traint duchtig mee!! 

Dat de jaarling duivinnen plaats moeten maken voor de jonge duiven geeft direct aan dat we 

hier te maken hebben met een vrij kleine accomedatie , die wel optimaal benut wordt en 

waar de duiven graag vertoeven, gezelligheid troef hier op de hokken in Vrieheide. 

De basisduiven die hier het mooie weer maken zijn voornamelijk afkomstig van de volgende 

hokken;  Hub Vrôsch Heerlen, Verweij-de Haan ( Barrylijn ), Hub en Riet Jongen, Peet 

Solleveld en Wiel Joosten uit Palemig, hier lagen vooral de duiven van Fons van Ophuizen 

aan de basis. 

Bij de jonge duiven vinden we altijd een scheutje appelazijn in het drinkwater, 1 lepel op een 

liter water. 

Voor de pokken wordt elk jaar het kwastje gehanteerd. Tevens wordt elk jaar gespoten 

tegen parathyfus, en uiteraard de verplichte enting tegen paramixo. 

Preventief wordt altijd gekuurd tegen wormen in de maand April, volgens Jos wordt dit vaak 

onderschat en kunnen wormen een grote spelbreker zijn als er topprestaties verwacht 

worden! 

Normaal gesproken wordt dr. Vincent Schroeder eind Mei altijd bezocht ter controle. 

Afgelopen jaar kwamen de duiven niet fit genoeg thuis van Limoges, en bij controle in 

Kerkrade bleek dat de duiven besmet waren met coccidiose en trichomonen. Hier werd 

uiteraard voor gekuurd. 

We waren op een regenachtige zomeravond te gast bij Jos Habets in Heerlen, een gedreven 

liefhebber die zich helemaal heeft toegelegd op de vluchten met morgenlossing. Voor 

kampioenschappen wordt niet gespeeld maar Jos is er (terecht) erg trots op dat hij al een 

seizoen of zeven onafgebroken naar de Rodahal mag om een bokaal af te halen bij de ZLU, 

dit is voor zeer weinigen weggelegd. 

De gedrevenheid en tomeloze inzet van Jos om het beste uit zijn gevleugelde vrienden te 

halen heeft dit jaar geleid tot schitterde resultaten op de vluchten van de lange adem. 

De vliegploeg onder aanvoering van superduif de”Pierre” heeft laten zien dat ondanks een 

vaak ongunstige ligging absolute topprestaties geleverd kunnen worden. 



Jos Habets uit Heerlen. Hier gaan we nog meer van horen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


