
In Memoriam Jan Antonis 
Afgelopen weekend werden we opgeschrikt door 
het zeer het trieste bericht dat Jan Antonis, onze 
zeer gewaardeerde spil in onze commissie 
afdelingsconcoursen (waarin zijn Fondclub de 
Zuiderkempen was opgegaan) en erelid zowel bij 
de NPO als bij onze Afdeling Oost Brabant, 
afgelopen vrijdag op 76-jarige leeftijd is overleden. 
Voor zijn vele verdiensten is Jan ook koninklijk 
onderscheiden. 

 Jan is zoals dat heet in het harnas gestorven. Midden in het leven staand en genietend van alle 
topprestaties kwam een plotseling einde aan het leven van Jan. Die topprestaties leverde Jan niet 
alleen met zijn duiven. Ook als organisatieman zette Jan iedere week weer een topprestatie neer voor 
zijn vereniging, voor onze afdeling, voor de Fondclub Zuid-Nederland en voor veel meer organisaties 
maar zeker ook voor zijn bevriende duivenvrienden die hem terecht op handen droegen. Zijn netwerk 
was van een grandioze omvang en Jan was door zijn menselijke uitstraling een zeer geziene man bij 
veel evenementen rond onze postduivensport die hem zo lief was, waarbij hij ook vaak hand- en 
spandiensten verleende voor de organisatie van deze evenementen. 

Het overlijden van Jan laat uiteraard diepe sporen na bij zijn familie en dan met name zijn broer Theo, 
met wie Jan vele jaren samenwoonde aan de dr. Rauppstraat in Bergeijk. Ook in onze duivensport laat 
zijn heengaan zeer diepe sporen na. We zullen Jan herinneren als een gedreven postduivenliefhebber 
en organisatieman met hart en oog voor alle details zeker op het gebied van het fondspel, wat hem 
zeer na aan het hart ging. Hij was de grote motor achter de Fondclub Zuiderkempen die het fondspel 
in onze regio op een zeer hoog niveau geeft gebracht. Ook bij het opstarten van ons eigen rekenbureau 
in de jaren 80 was Jan een van de initiatiefnemers. Later ging dit bijna automatisch onder zijn leiding 
over in de commissie afdelingsconcoursen. De ontwikkelingen rond het elektronisch inmanden en 
constateren volgde hij op de voet en waren bij Jan in zeer goede handen. Kortom Jan was de grote spil 
voor het fondspel in onze regio wat met zijn heengaan een mentor, een motivator, een expert, een 
topspeler en nog veel meer verloren heeft. 

Als bestuurslid heb ik het genoegen mogen ervaren langdurig met Jan samen te mogen werken in 
diverse commissies en in het afdelingsbestuur. Jan was een grote voorvechter voor zijn geliefde 
fondspel, maar vergat nooit dat onze duivensport ook veel andere disciplines kent. Deze kregen ook 
zijn aandacht en het huis in Bergeijk was een komen en gaan van veel duivenvrienden.  

Hier past alleen een enorm woord van dankbaarheid voor Jan, die wij als duivensport aan hem 
verschuldigd zijn. Wij zullen als organisatie door moeten gaan zonder de zeer deskundige steun van 
Jan en zullen het enorme gat dat hij achterlaat moeten proberen op te vullen. Dat zal niet makkelijk 
en misschien zelfs onmogelijk zijn. Nog groter moet het gat zijn voor zijn familie en zijn broer Theo. 
Hen wensen we namens de gehele duivensport en de vele vrienden van Jan heel veel sterkte met het 
verwerken van dit zo plotselinge verlies. Jan, bedankt en rust zacht. 
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