
Provinciaal Criterium Z.L.U.: Agen jaarlingen 

‘Bingo voor van den Bosch / Grolleman’ 

De Zeeuws – Limburgse combinatie van Lida van den Bosch en Paul Grolleman deed op Agen jaarlingen oude tijden 
herleven aan de Kleikoelenweg 69 in Landgraaf. Jarenlang het domein van Fons van Ophuizen en Mariet Marell, een 
duo dat op de fraaie hokken de ene na de andere fantastische prestaties neerzette. Toen Paul zich hier 3 jaar geleden 
vestigde, was de vraag ‘hoe lang zal het duren voordat hij in de voetsporen treedt van zijn illustere 
voorganger’.  Daarbij moeten we niet vergeten dat Paul de duivensport met de paplepel binnenkreeg en wel van een 
andere grootheid in de Limburgse duivenwereld, zowel op bestuurlijk als sportief niveau, diens opa Jan Cobben uit 
Nuth. 

Waar we ons namen bij Fons van Ophuizen herinneren als ‘Jelte’ 1e nationaal Marseille, ‘Rambo Barcelona’, 
‘Etterbak’ en bij Jan Cobben was het de ‘66’ wat de klok sloeg, moet Paul in de voetsporen van zijn voorgangers 
proberen te treden. 

Agen Jaarlingen 

‘De vlucht van de waarheid’, moet Paul gedacht hebben. Hij verscheen aan de start met een prachtige ploeg 
jaarlingen, 25 stuks. En dat hij het goed gezien had bleek al gauw toen de eerste meldingen binnenkwamen. In het 
Provinciaal Criterium Z.L.U. eiste hij tegen 554 duiven de overwinning voor zich op. De totale uitslag: 1-10-11-19-25-
32-49-61-76-86-96-104-112-134 en 138, 15 prijzen. Top! Als we dan ook nog zien dat hij beslag legt op de 2e plek in 
het nationale concours en 4 duiven heeft bij de eerste 100, krijgt dit resultaat nog meer glans. 

De liefhebber 

Wie is Paul Grolleman? Een jonge 30tiger, die al bijna zijn hele leven in de duivensport zit. Vroeger met opa Jan 
Cobben nu in compagnonschap met Lida van de Bosch. Paul zwaait de scepter aan de Kleikoelenweg. Een liefhebber 
met een duidelijke visie op het gebied van de duivensport. ‘Zeker weten’, steekt Paul van wal. ‘Ik ben altijd op zoek 
naar goede duiven en  denk dat ik die voor een deel gevonden heb. Het overgrote deel van de duiven die hier zitten 
komen van Fons van Ophuizen aangevuld met duiven van Jan Cobben. Het beste van beide ga ik kruisen en heb 
daar het allerbeste gevoel bij. Jaarlijks worden er 20 – 30 jongen rechtstreeks van Jac van den Bosch aan 
toegevoegd. En natuurlijk uit het allerbeste wat Jac heeft zitten: Wijnands en Zoon, Batenburg Klaaswaal, Saarloos 
Klaaswaal, George Carteaus enz. 

Kweken, spelen, selecteren iets anders bestaat er niet om er achter te komen of je over de goede beschikt en er een 
goede kweekstrategie op nahoudt. Dat alles met het oog op het goed presteren op de nationals van de Z.L.U., de 
internationale vluchten dus. Alles is gericht op de morgenlossing met soms een afdelingsvlucht met ochtendlossing 
erbij. Duiven moeten ’s-avonds thuis kunnen komen na een dag ‘hard werken’. Dat is het mooie aan het Z.L.U.-spel. 
En voor mij is ook belangrijk: bij de internationale vluchten is alles goed geregeld, geen gezeur over wel of niet lossen. 
Bij de middaglossingen is hierover altijd discussie omdat de NPO geen fatsoenlijk beleid heeft op dat gebied. Ik streef 
naar de absolute top waarbij de nationale marathon de stip op de horizon is waar ik naartoe wil. In 3 jaar tijd al 4 keer 
absoluut in de top. Dat zijn kippenvel momenten waarvan ik er nog veel van wil beleven’. Ambitie genoeg dus, maar 
hoe zagen die eerste jaren er dan uit? 
  



          Paul Grolleman 

 
Goed begin 

We beperken ons hier tot de strijd in het Limburgse land waar bij Fondclub Midden – Limburg de beste Limburgse 
liefhebbers om de hoogste eer strijden. Op de nationale vluchten wordt hier o.a. gestreden om de Super Cup. In 2014 
eindigde Paul hier als 4e, in 2015e als 6e en in de editie 2016 staat hij als 3e op het podium tussen de crême de la 
crême van de Limburgse duiventoppers. Daarbij o.a. een 5e en 12e plek bij de interantionale jaarse asduiven Agen – 
Narbonne met 2 prijzen, de 8e plek in de Nationale Marathon der 8 getekende enz. 
In voorgaande seizoenen werd al een 5e nationaal Tarbes, 13e nationaal Agen, 31e nationaal Narbonne enz. 
gewonnen. Prachtige prestaties waar menigeen jaloers op zal zijn. 

De Agen-winnares 

Een mooie, goed gebouwde vetblauwe duivin wist de provinciale zege binnen te halen. Een duif wiens voorvleugel 
uitzonderlijk kort is en super mooie spieren heeft. Spieren die blijven bewegen als je haar in handen neemt. Haar oog 
is echt een lust voor het oog: veel kleuren, een echte regenboog zouden kenners zeggen. Paul ziet dat graag: ‘Al heb 
ik er geen verstand 
van maar ik zie graag een heel donker oog. Of het goed is zal de uitslag bewijzen. Als ik de resultaten bekijk vanaf de 
start, moet er toch wel iets goeds in zitten’. 

In de afstamming van de winnares zien we dat de vader een zoon is van de ‘Stamvader’ bij Jan Cobben die kwam via 
Sjef Gooijen en was gekoppeld aan de ‘Stammoeder hok Cobben’ zijnde een zus 1e provinciaal Limoges bij Winand 
van Engelshoven. De moeder is langs vaderskant een kleindochter van ‘Jelte’ 1e nationaal en 2e internationaal 
Marseille 2008. De kweekwaarde bewijst zich hier want ‘Jelte’ is een kleinzoon van de ‘Blauwe Barcelona’ van 
Georges Carteus x een kleindochter van de ‘Perpignan King’ van Kurvers – de Weerd. 
Langs moederskant zien we een van Ophuizenproduct uit ‘Lange Blauwe Carteus’ x ‘Rode Sien’ van Jan Theelen. 
In deze afstamming is goed x goed samengebracht en levert direct resultaat op. 

Nestspel 

De winnares ging als voorbereiding de mand in tot Sourdun (350 km). ‘Dit was een niet zo beste vlucht. Ik ben altijd 
voorzichtig in de opleer fase. Alleen bij goed weer gaan de duiven de mand in en dan het liefst met 1 nacht mand. 
Helaas is dat in Limburg niet altijd mogelijk en kijk ik ook naar uitwijkmogelijkheden om de duiven te kunnen spelen. 
Vanaf 1 juni krijgen de duiven tot aan het inkorven voor Agen rust. Ik ga er dan wel zelf 1 of 2 keer per week mee op 
pad tot Marche (90 km) of Chimay (140 km). 
De winnares ging op eieren van 15 – 16 dagen de mand in. ‘Dat was eigenlijk niet de bedoeling’,  zegt Paul, ‘maar het 
kwam toevallig zo uit omdat ze al na 3 – 4 dagen haar eerste ei had gelegd. Normaal kies ik er voor duivinnen op 
eieren van ongeveer 12 dagen in te korven. Maar ze ‘toonde’ zich geweldig in de trainingen aan huis en zag er uit als 
een plaatje. Ze zat echt in een vormpiek. Ik heb wat extra motivatie aangereikt door een potje met voer naast haar 
nest te zetten. Ze was er niet van gediend dat de andere duiven hier steeds voer kwamen pikken, het heeft haar wel 
extra gestimuleerd, denk ik’.Tot zover Paul Grolleman met deze provinciale zege ongetwijfeld zelf ook een extra 
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stimulans heeft gekregen om op de ingeslagen weg door te gaan. De combinatie van den Bosch / Grolleman zullen 
we in de komende jaren ongetwijfeld nog vaker aan de kop van de uitslag zien staan. 

Tekst en foto: Hans Bodelier – Echt 

 


