
Analyse van de nationale vluchten uit 2018 

Nationale fondvluchten 

In 2018 werden 9 nationale fondvluchten ingericht voor jaarlingen. Wie de uitslagen van deze 

vluchten grondig analyseert, merkt meteen waar het schoentje knelt. Jaarlingen zijn alles behalve 

opgewassen tegen hun oudere collega’s. Vliegroutine (lees: ervaring) zal daar zeker een (hoofd)rol in 

spelen, naast kracht en uithouding… wegens oude duiven rijper, en meer kilometers op te teller. 

Kijk… in de wielersport heeft iedereen de mond vol over supertalent Remco Evenepoel, door velen al 

omschreven als de nieuwe ‘Merckx’. Een supertalent dat er met kop en schouders bovenuit stak in 

zijn jeugdcategorie. Dat deze kerel aan aardig stukje kan fietsen staat buiten kijf, maar… of die jongen 

meteen klaar is om meteen meerdere klassiekers te rijden, laat staan één te winnen, of zo maar een 

Giro, Tour en/of Vuelta met succes af te werken, en gensters te slaan in grote rondes? Da’s andere 

koek. Ervaring opdoen… ja. Hem op ‘te’ jeugdige leeftijd verbranden… nee. Daar zijn alle 

wielerkenners het over eens.  Schuilt hierin niet net het gevaar voor onze duivensport.. van 

jaarlingen te kraken – vroegtijdig opbranden, door hen samen te laten vliegen met de oude duiven in 

één categorie op de volledige nationale fond?  Is dit plots geen probleem meer voor Dierenwelzijn? 

Vooral omwille van ‘te veel’ vluchten en ‘te vroeg’ (niet rijp voor). Zeker zo vroeg op het jaar, begin 

juni, met vluchten uit Limoges, Valence, Cahors en Montauban op de kalender. Dat jaarlingen de 

duimen moeten leggen tegen hun oudere collega’s op de fond blijkt overduidelijk wanneer we de 

fondvluchten uit 2018 bekijken waarop zowel oude als jaarlingen mochten deelnemen:  

-Brive: winnaar oude 1165 m/min, winnaar YL 1155 m/min (wat overeen stemt met een 5e  plaats bij 

de oude). Laatste prijs oude zou gerangschikt staan op plaats 810 bij de YL waar 1096 prijzen te 

verdelen zijn 

-Montélimar: winnaar oude 1167 m/min, winnaar YL 1158 m/min (3e plaats bij de oude). Laatste prijs 

oude komt overeen met de 231e bij de jaarse (511 prijzen te winnen… dus nog meer dan de helft) 

-Agen: winnaar oude 978 m/min, winnaar YL 961 m/min (4e plaats bij de oude). Laatste prijs oude 

zou 408e winnen bij de jaarse (1020 prijzen te winnen… ook hier nog niet eens halfweg de prijzen) 

-Limoges II: winnaar oude 1156 m/min, winnaar YL 1146 m/min (3e bij de oude). Laatste prijs oude 

klasseert zich als 1165e bij de jaarse (op 1809 te winnen prijzen) 

-Jarnac: winnaar oude 1124 m/min, winnaar YL 1102 m/min (4e bij de oude). Laatste prijs oude zou 

841e zijn bij de jaarse (op 1235 te winnen prijzen) 

-Libourne: winnaar oude 1229 m/min, winnaar  YL 1222 m/min (3e bij de oude). Laatste prijs oude 

zou zich rangschikken als 413e bij de jaarse (op 724 te winnen prijzen) 

-Narbonne: winnaar oude 1101 m/min, winnaar YL 1068 m/min (2e prijs oude). Laatste prijs oude zou 

411e zijn bij de jaarse (op 755 te winnen prijzen) 

-Tulle: winnaar oude 1694 m/min, winnaar YL 1612 m/min (4e bij de oude). Laatste prijs oude zou 

869e winnen bij de jaarse (op 1332 prijzen) 

-Angoulême: enkel op de afsluitende fondvlucht uit Angoulême was de jaarling van Norbert Ally de 

snelste van het ganse deelnemersveld, en vloog goed een kwartier los op de tweede duif . De 



winnaar bij de oude duiven – Joël Verschoot – won toen 2e nationaal bij de jaarlingen… zijn duif stak 

9 minuten voor zijn winnende oude duif in de klok. De duif die de laatste prijs won bij de oude, zou 

op plaats 847 geklasseerd zijn van de 1258 te winnen prijzen bij de jaarlingen, wat neerkomt dat ook 

hier slechts 2/3 van de prijzen bij de jaarlingen was verdeeld, op het tijdsstip dat bij de oude duiven 

het concours gesloten was. Deze Angoulême was de enige fondvlucht op jaarbasis waarop een 

jaarling sneller vloog dan een oude duif. Zegt genoeg! 

De eindbalans is klaar en duidelijk. Het verschil in wedstrijdverloop tussen oude en jaarlingen is 

groot. Op de nationale fondvluchten stellen we vast dat op het tijdsstip dat het concours met de 

oude kan worden gesloten (dus per 4-tal of 25% van de duiven thuis), er bij de jaarlingen hooguit 2/3 

van de prijzen is verdeeld (of goed 16% van de duiven thuis).  

Nationale vluchten grote halve fond 

Hier werden de 7 nationale vluchten vanaf eind mei (nationale Bourges I) tot de nationale Bourges II 

van begin augustus onder de loep genomen. Dus, de vluchten die in aanmerking kwamen voor de 

nationale kampioenschappen KBDB. Hier stellen we vast dat op jaarbasis er tijdens 3 weekends een 

jaarling ‘sneller’ was dan de winnaar bij de oude. Niet toevallig wellicht tijdens de laatste 2 

weekends, dus  later op het jaar, op het eind van het seizoen. Kijk even mee: 

-Bourges I (26/5): winnaar oude aan 1275 m/min, winnaar YL 1254 m/min (2e bij de oude). Laatste 

prijs oude wint prijs 3818 bij de jaarse (op 4784 te winnen prijzen bij de jaarse) 

-Chateauroux I (09/6): winnaar oude 1142 m/min, winnaar YL 1141 m/min (2e bij de oude). Laatste 

prijs oude zou zich rangschikken op plaats 5776 bij de jaarse (op 6771 prijzen) 

-Argenton I (23/6): winnaar oude 1227 m/min (2e prijs bij de jaarse), winnaar YL 1231 m/min. Laatste 

prijs oude op plaats 3904 bij de jaarse (op 4965 te winnen prijzen) 

-Gueret (30/6): winnaar oude 1178 m/min, winnaar YL 1164 m/min (3e bij de oude). Laatste prijs 

oude zou men terugvinden op plaats 1504 bij de jaarse (op 2130 prijzen) 

-Chateauroux II (07/7): winnaar oude 1220 m/min, winnaar YL 1208 m/min (6e prijs bij de oude). 

Laatste prijs oude zou zich als 2401 klasseren bij de jaarse (op 3275 prijzen) 

-Argenton II (21/7): winnaar oude 1322 m/min (2e prijs bij jaarse), winnaar YL 1325 m/min. Laatste 

prijs oude op plaats 1622 bij de jaarse (op 2205 prijzen bij de jaarlingen) 

-Bourges II (11/8): winnaar oude 1413 m/min (4e prijs bij de jaarse), winnaar YL 1419 m/min. Laatste 

prijs oude zou zich klasseren op plaats 1675 bij de jaarse (op 2245 te winnen prijzen). 

Ook hier merken we op dat de vluchten bij de jaarlingen steeds een stuk langer open staan dan bij de 

oude duiven. Ergens normaal, al valt deze handicap niet weg te cijferen, en zal dit beslist een impact 

hebben op het wedstrijdverloop en mogelijks ook het inkorfgedrag van de deelnemende liefhebbers 

bij samenvoeging van oude en jaarlingen tot één categorie oude duiven.  

 


