
Jan Polder wint Mont de Marsan 
 
De eerste internationale krachtmeting van 2021 stond gepland voor Pau. Gelet op 
de te verwachten weersomstandigheden (ochtend mist) op de geplande losplaats 
werd er op donderdag door de inrichters besloten om naar het wat noordelijker 
gelegen Mont de Marsan te verkassen. Vrijdagmorgen werden de duiven om 07.15 
uur in vrijheid gesteld om hun terugreis te beginnen. Al snel werd duidelijk dat de 
duiven met name aan de westkant het niet droog zouden houden. In noord west 
Frankrijk en België waren buien actief. De eerste meldingen kwamen dan ook uit 
het oosten des lands. Als het zo rond 21.30 uur begint op te klaren in 
Middelharnis denkt Jan Polder het moet mogelijk zijn dat er bij mij ook een duif 
kan vallen. Als er om 22.30 nog geen in Middelharnis is gevallen en de duisternis 
wel invalt gaat Jan naar binnen waar hij toch met zicht op het hok blijft letten. 
Nog geen tien minuten later als het weer is gaan regenen ziet hij in het duister 
een duif op de klep zitten en gaat hij toch maar even kijken wie het is. Het blijkt 
de NL19-1637069 een blauw duivinnetje die als 16e getekende de mand is 
ingegaan te zijn. Omdat Jan enkel voor de eerste 6 kijkt naar de aangewezen 
duiven stond zij ondanks haar twee prijzen in 2020 te weten van Agen en 
Bergerac als 16e op de lijst. Van de 17 gezette duiven wisten er 5 prijs te vliegen 
en wel 1e ,23e 37e ,60e en 95e . Voor Jan was het toch wel een verrassing want 
toen hij de meldpost aan de lijn kreeg zei hij hallo ik heb een duif. Ja maar wie 
ben jij dan was de vraag o ja nu hoor ik het Jan Polder. De 069 DZN (duif zonder 
naam) werd gespeeld op 14 dagen broeden. Als voorbereiding werd zij bijna 
iedere week gespeeld tot max 400 kilometer. Dit waren allemaal vluchten met een 
nacht mand behoudens Nanteuil dit was twee nachten. Vanaf vorig jaar is Jan 
begonnen om de nestduiven ’s avonds zo laat mogelijk te laten trainen om ze zo 
te leren tot laat door te gaan en het dag nacht ritme op te doen. Aan de 
afstamming van DZN zien we van beide zijde veel inteelt zo is de vader verkregen 
via Jan Roelofs gekweekt uit zoon x dochter van de “Vechter” van Nico Volkens en 
de moeder komt uit broer maal zus uit de “Victoria” die voor Jan de 1e en 7e 
nationaal St Vincent won. Dit jaar had Jan een mooie geste voor de liefhebbers 
van zijn vereniging. Hij stelde voor de liefhebbers de eieren van zijn vliegduiven 
beschikbaar. Wie wilde kon dit aangeven en de eieren werden dan onder deze 
liefhebbers verloot. De loting werd coronaproef verricht en wel op de volgende 
wijze. Per tijdslot mocht een liefhebber zijn lootjes komen trekken en zo werden 
er diverse clubgenoten verblijd met een of meerdere koppels eieren. Wie de 
gelukkige was met de eieren van deze duif is mij niet bekend. Jan nogmaals 
gefeliciteerd met deze overwinning in onze Fondclub.  
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