
Jan Polder wint op overtuigende wijze Marseille in fond club “De Glazen Stad” 

Zoals bij zo velen van ons gaat de spanning stijgen als we de duiven voor een bepaalde vlucht hebben 

ingekorfd. Nadat Jan op maandag zijn ploeg voor Marseille had ingekorfd ging bij hem ook de 

spanning omhoog want hij naar zijn gevoel de duiven optima forma ingekorfd, hetgeen ook werd 

beaamt door de centrumleider van het inkorfcentrum. Gedurende de week werden de weerkaarten 

in de gaten gehouden en er werd vanuit gegaan dat de duiven wel op vrijdagmorgen gelost zouden 

worden. Toen de duiven dan ook op vrijdagmorgen in Marseille het luchtruim kozen werden er op 

het thuisfront zoals in Middelharnis berekeningen gemaakt of de duiven op de dag van lossing het 

hok konden bereiken. Aan het eind van de middag kwamen in België en Duitsland de eerste 

meldingen binnen. Daarna waren het de eerste duiven die in Limburg het Nederlandse binnen 

kwamen. Voor Jan die dit alles ook op internet zag steeg de spanning al meer en meer en na wat 

rekenwerk was het voor hem duidelijk dat er rond half negen geklokt moest worden om de gemelde 

duiven voor te zijn. Het is kwart over acht als de NL11-1700618 de tweede getekende van de lijst het 

systeem laat piepen. Het is nu de taak aan Jan om de gebruikelijke handelingen zoals het vleugelmerk 

noteren en de gummi’s te klokken. Voor de altijd rustige Jan wordt de spanning nu echter ook te 

groot want terwijl hij als klokkenlichter weet dat de controlering van de ZLU viercijfers bevat ziet hij 

enkel een driecijferig nummer, en in plaats van eerst rustig nog eens te kijken geeft hij het 

driecijferige nummer door aan de meldpost. Bij de ZLU krijgt men dit nummer door en deze neemt 

contact op met de centrumleider om het nummer van de controlering te gaan controleren. Later op 

de avond wordt deze controle uitgevoerd en blijkt alles conform te zijn. Na haar zegetocht, eerste 

nationaal, tweede internationaal en eerste internationaal duivinnen, krijgt deze duivin de naam  

“Annemarie” naar de dochter van Jan. “Annemarie” was niet toe aan haar proefstuk want zo wist zij 

vorig jaar prijs te vliegen op Agen ZLU en Narbonne. Dit jaar had zij al prijs gevlogen van Agen. Bij jan 

worden de vliegers half Maart gekoppeld en zij brengen geen jong groot maar worden voortijdig 

gescheiden en op totaal weduwschap opgeleerd c.q. ingevlogen. Per afdeling worden de koppels 

rekeninghoudend met de te spelen vluchten gekoppeld zodat zij op ca 12 dagen broeden gespeeld 

kunnen worden zo ook de “Annemarie”. Nadat zij Agen had gevlogen werd zij weer op stand 

gebracht om aan haar zege tocht op Marseille te beginnen.  Er wordt zoveel mogelijk met hele 

koppels aan een vlucht deelgenomen. Drie weken voor aanvang van het seizoen wordt er een bezoek 

gebracht aan Henk de Weerd en wordt er indien nodig conform het advies behandeld. Een week voor 

de vlucht wordt er Belga Magic verstrekt en wordt er een Ornitose behandeling gegeven. De voeding 

bestaat hier uit Mariman Super Power waaraan zomer en winter per busje een eetlepel PE korrel 

wordt toegevoegd. Vanaf vier dagen voor inkorven krijgen de duiven die meegaan een theelepel van 

deze korrel in de bak. Jan doet dit twee maal daags eerst als de doffer zit te broeden en daarna als de 

duivin zit te broeden.  Als we naar de afstamming van “Annemarie” kijken zien we dat het vroeg 

vliegen haar in de genen is meegegeven. Haar moeder is een volle zus van Victoria die in 2005 de 

nationale zege van St Vincent naar Middelharnis bracht nadat zij het jaar ervoor al een zevende 

nationaal van deze vlucht wist te behalen. Groot vader is “Brokenwing”  een van de stamduiven en 

de grootmoeder is de “Batenburgduivin” een kleindochter van de “Witbuik”.  Bij vriend en 

clubgenoot Erik Luijmes  won een nazaat van dit koppel dit jaar de derde nationaal St Vincent. De 

vader is een doffer die Jan van zijn Toppigeons compagnon Piet de Vogel in bruikleen heeft gehad. 

Deze doffer komt uit een dochter van de beroemde “ Paarsborst” van Ko van Dommelen die in 2006 

een eerste nationaal Dax ZLU wist te winnen en een zoon van de “Lourdes” van de Comb. Janssen-

Hausoul uit Epen die in datzelfde jaar de eerste nationaal St. Vincent in de sector zuid won.  Voor Jan 



is de overwinning op Marseille een bevestiging dat er na enkele jaren,  waarbij het wat minder ging 

en ook de spirit bij Jan iets minder was, weer een stijgende lijn in zat. Om die reden had hij zich bij 

aanvang van dit seizoen weer opgegeven voor de diverse kampioenschappen. Als Toppigeons zijn ze 

sponsor van de ZLU en vorig jaar vertelde Jan tijdens het gala diner met de winnaars 2013, ik zit hier 

nu op een gekochte plaats maar volgend jaar hoop ik net als jullie op een verdiende plaats te zitten. 

Nou Jan het is je bij deze gelukt en nogmaals gefeliciteerd met deze schitterende overwinning 

waarbij maar één duif in de fond club op de dag van lossing thuis wist te komen.    

Kees van den Bos 

        



 

 


