
Smeets-Penris Urmond 
Agen Jaarlingen 2019 

We schrijven eind september 2012, Robin Smeets en zijn vrouw Brenda 
zijn op 15 September trotse ouders geworden van hun eerste zoon. Ik 
neem de telefoon en bel Theo op. Ik vertel hem dat ik van plan ben om 
Robin een koppel jonge duiven te brengen, als cadeau voor hun zoon, 
en om hem te helpen een hokje fondduiven op te bouwen. Strak plan 
zegt Theo, ik ga mee en neem ook een koppel duiven mee! 
De dag er na staan we in Nieuwdorp bij Robin en Brenda op de stoep, 
de blik in de ogen van Robin toen hij de duifjes in ontvangst nam zullen 
we niet snel vergeten.  
We schrijven zondagmorgen 30 Juni 2019 even na negenen, Robin 
Smeets is de hokken aan het poetsen, nadat Piet zich even te ruste 
heeft gelegd, hij was toen juist in behandeling voor de door ieder 
gevreesde ziekte, die nu overwonnen lijkt! Het is al warm buiten en de 
de Agenvliegers hebben een zware klus te klaren. In Limburg is nog 
geen duif gemeld, oud en/of jaarling. Na het poetsen kijkt Robin op 
internet nog even naar de schaarse meldingen als in een ooghoek een 
duif komt aanstormen en gelijk op de klep knalt, het hart klopt Robin 
in de keel als hij ziet dat het een jaarling van Agen is, ondertussen ziet 
Piet alles vanaf het slaapkamerraam gebeuren. Het blijkt dat het de 1e 
melding in het NIC Echt is. Later goed voor de provinciale 
overwinning!! Als Robin het heuglijke nieuws aan Brenda vertelt wordt 
het hem allemaal even teveel en worden de ogen nat….heel 
begrijpelijk gezien de situatie van Piet op dat moment!  Wat wil nu het 
verhaal? De Agenoverwinnaar, later “de Einzelgänger” gedoopt is een 
volle zoon van een van de door ons geschonken duiven! 

Zo kan het dus ook in de duivensport! Toen waren Robin en Piet 
nieuwelingen in het fondwereldje en nu anno 2019 zijn het geduchte 
tegenstanders geworden op de vluchten van het zware labeur. 

De programmaduiven hebben onlangs allemaal plaats moeten maken en 
alle pijlen zullen nu gericht worden op de Marathonvluchten. De 
laatste jaren  stijgt hun ster razendsnel. Enige hoogtepunten zijn: 

4e Nationale Marathon ZLU  
2e Nationaal en Internationaal Marseille ZLU met Benny Batman  
6e Nationale asduif Marseille ZLU over 3 jaar met Benny Batman  



2e Nationale asduif Barcelona over 3 jaar 2016-2017-2018 met Avatar  
1e provinciaal Agen jaarlingen  
1e Internationale Bony Barcelona Cup FML 2019! 

In Urmond wordt zowel met doffers en duivinnen ten strijde getrokken, 
de doffers op klassiek weduwschap en de duivinnen op nest.  
De toekomstige weduwnaars worden eind maart gekoppeld, ze trekken 
dan een jong groot en zitten dan vlak voor Issoudun op weduwschap. Ze 
komen dus niet meer op eieren. Op de eieren in april volgt dan zoals 
bijna overal de gebruikelijke geelkuur. 
De nestduivinnen worden op weduwschap ingespeeld en dan zodanig 
gekoppeld dat ze op hun eerste examen op 10 dagen broeden kunnen 
worden ingemand, Robin en Piet merken hierbij wel op dat de 
neststand niet echt maatgevend is. Een van hun beste duivinnen “Truu 
Ruuzel” genaamd vloog 3 x in de eerste 22 Provinciaal NPO. Eenmaal op 
weduwschap, ook op eieren van 10 dagen en ook nog eens op een klein 
jong. De kwaliteit van de duif zal altijd de doorslag blijven geven 
wordt hier beweerd, en wie durft hen tegen te spreken? 
Het liefst worden zoveel mogelijk duiven op Limoges gespeeld, het is 
goed als ze eens diep moeten gaan in de voorbereiding is hier het 
credo! 

De jaarlingen worden hier gelijk serieus aan de tand gevoeld, ze 
moeten het drieluik Limoges-Agen ZLU-Narbonne afwerken. De oude 
duiven worden verdeeld over de overige Marathonvluchten. De duiven 
kwamen dit jaar van Limoges moeizaam af en werden de week erna 
gekorfd op Chimay, toen ging het weer vlotjes en het vertrouwen van 
zowel baas en duiven bleek hersteld! 

De jonge duiven gaan zo vaak mogelijk de mand in en worden 
geselecteerd op fit naar huis komen en natuurlijke gezondheid, in 
principe krijgt iedere jonge duif die aan deze criteria voldoet een kans 
op het vlieghok.  
Piet geeft aan dat ze volgens hem een soort duiven op de (tuin)hokken 
hebben die zich vrij langzaam ontwikkelt. Als jaarling en 2-jaarse is het 
vaak maar matig wat presteren betreft en als uitgegroeide oude duif 
zijn ze dan wel op de afspraak. Barcelona van dit jaar is daar een 
duidelijk bewijs van, Avatar, de aanvoerder van de Barcelonaploeg van 
afgelopen jaren was gepromoveerd tot kweker en ging volgens de 
heren duidelijk gemist worden op de vlucht der vluchten. Drie andere 
weduwnaars werden klaargemaakt voor de Koninginnevlucht. Hopelijk 
een prijsje hoopte Piet van te voren. Wat blijkt? Ze draaien de drie 



krachtpatsers op tijd van 80 minuten alle drie, goed voor Nationaal de 
plaatsen 27-53 en 80!! Toen stond 90% van de liefhebbers nog te 
wachten op de eerste duif!!  

Het voer wordt gehaald in het Belgische Maaseik bij Karel Leyen en is 
van het merk Paloma Duosport, dit wordt altijd gevoerd in combinatie 
met Gerry Plus. Als de duiven ingekorfd gaan worden voor een 
fondvlucht worden ze nog opgevoerd met pinda’s en snoepzaad. De 
duiven worden afzonderlijk gevoerd in potjes, als er iets over blijft na 
de maaltijd, blijft dat gewoon liggen. De duiven weten zelf wel wat ze 
wel en niet nodig hebben  aldus Piet. 
Wel krijgen de duiven een sap over het voer dat zelf gemaakt wordt uit 
rode bieten, sinaasappel en wortelen. Ook wordt gewerkt met Kurkuma 
in poedervorm, dit is een natuurlijke ontstekingsremmer. Het sap wordt 
over het voer verstrekt. 
De duiven trainen normaal gesproken tweemaal daags, maar dit jaar 
deden ze dat zo intensief, dat werd teruggeschakeld naar eenmaal 
daags, ze werden te licht aldus Robin, zo harden trokken ze eraan! 
Medisch gezien in April zoals al gezegd de gebruikelijke geelkuur, 
verder wordt er naast de verplichte enting tegen Paramixo alleen 
gekuurd tegen de pokken. Wel stelt Robin dat hij het ontzettend 
belangrijk vindt dat de koppen schoon blijven. Voor aanvang van het 
seizoen wordt niet standaard naar de man met de witte jas getrokken, 
mocht er iets niet in de haak zijn volgens de bazen dan wordt niet 
geschroomd om er dan wel aan de bel te trekken. 

Piet en Robin hebben een bijzonder enerverend en emotioneel seizoen 
achter de rug , Piet ’s strijd om weer gezond te worden stond absoluut 
op de eerste plaats! Daar staat tegenover dat bij het uitkomen van dit 
schrijven de hoogzwangere Brenda waarschijnlijk reeds  bevallen is van 
hun derde (klein)kind. 

We schrijven eind Oktober 2019, zeven jaar geleden stonden kompaan 
Theo en ikzelf met onze mandjes bij Robin aan de deur met onze 
duifjes. Nu zitten er al duifjes van Robin en Piet op onze hokken! 

Cést la vie……………………………………………………..Cést la jeu avec la 
pigeons!!! 



 


