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Over Jan Schreurs, de Keizer Kampioen van 2011 schreef Aad van Bergenhenegouwen in zijn 

reportage, dat het nog niet was voorgekomen, dat een Keizer Kampioen in het zelfde jaar van zijn 

Kampioenschap geen eerste had gespeeld. Dit heeft Jan ter harte genomen en nu op de eerste ZLU 

vlucht vanuit Pau speelt hij bij ons de eerste , tevens  de eerste in Afd. 5 en de 2e Nationaal ZLU. 

Deze gepensioneerde metselaar en later PTT-er, heeft een prachtig stenen hok op het zuid-oosten en 

hier huizen 25 nestkoppels en 14 weduwnaars op. Voor zich zelf kweekt hij ongeveer 50 jongen, die 

in hun geboorte jaar wel opgeleerd worden. Het dak is met pannen bedekt  en  de voorkant is voor 

2/3 van glas (ramen) voorzien. Er is geen ventilatie systeem of verwarming in de hokken aangebracht  

en Jan volgt zoveel mogelijk de natuur, dus geen verduistering, trucs of andere gekkigheid. 

De winnende duif, een drie jarige  weduwnaar met ringnummer  09-1018961 liet zich klokken om 

18.24.39 uur en maakte een snelheid van  1518 meter per minuut . De ‘Pau doffer’ kwam hoog 

vanachter het huis en viel als een steen op de plank. Jan had 2 duiven mee naar Pau en klokte ze ook 

alle twee, dus 100% prijs (1e en 37e). Deze drie jarige doffer was een laat jong en kon niet meer 

opgeleerd worden in zijn  geboorte jaar, pas het volgende jaar werd hij op de natoer gespeeld. Als 2 

jarige is hij 3x meegeweest en won ook 3x prijs op de grote fond en nu dus deze fantastische prijs op 

Pau. Jan speelt de laatste jaren zeer sterk en haalde verschillende mooie kampioenschappen binnen 

o.a  1e Marathon Noord en 2e West Nederlandse Marathon, veel vroege prijzen Nationaal en vorig 

jaar “Keizer Kampioen” van de “Glazen Stad”. 



Bij thuis komst van een vlucht krijgen de duiven gewoon voer (Mariman) en water, in de winter veel 

gerst en hier geen volle bak systeem, maar wel genoeg voer, zodat ze blijven eten. Voor het seizoen 

een  paramixo met paratyfus enting en een geel kuurtje, de duiven worden ingevlogen tot ongeveer 

1000 km. De nestduiven gaan zoveel als mogelijk is, per koppel mee en liefst op eieren of kleine 

jongen. Jan is begonnen met duiven van zijn vriend Dick Pennings en dit waren duiven van Nico 

Volkens, enkele van Peter de Haan en duiven uit samenkweek met enkele goede liefhebbers. De 

weduwnaars vliegen 2x per dag en de nestduiven 1x per dag, eerst de doffers en in de middag de 

duivinnen. 

Op de vraag of Jan op- of aanmerkingen had over  NPO, Afdeling, CC. Leiden of de Glazen Stad , 

luchtte hij zijn hart over CC. Leiden, hier staat de fond op zo’n laag pitje en het bestuur doet hier 

niets aan. Vroeger waren voor de Fond liefhebbers prachtige Kampioen feesten met een zee aan 

prijzen en leefde de fond in CC Leiden, nu niets meer, zelfs foto’s en prijzen vergeten ze op hun 

kampioenen feest. We zijn het stiefkindje geworden. JAMMER! 

Mede liefhebbers waar het niet wil lukken en aan beginners geeft hij de raad, probeer bij kleine 

goede hokken een ronde laatjes te bemachtigen en vraag deze liefhebbers om goede adviezen, 

kweek eerst met deze duiven en speel de jongen goed in, zet de beste tegen elkaar en vraag steeds 

weer advies van deze liefhebber, hij kent zijn duiven het best en verder GEDULD, dan kom je er zeer 

zeker. 

Het was een gezellige middag bij Jan en zijn vrouw en ik weet zeker dat ik hier terug zal moeten 

komen, want Jan weet zijn duiven in vorm te krijgen en met weinig duiven mee, een zeer hoog 

prijzen percentage te pakken. 

 

Wim van Rijk 

 


