Mariska van der Made Achthuizen wint Agen ZLU
De naam Mariska van de Made is geen onbekende in het fondwereldje. Het zijn vader en zoon Jan en
Chris van der Made die onder de naam van dochter en zus Mariska op de fondvluchten spelen. Vader
en zoon spelen al jaren lang zeer verdienstelijk onder de naam J. van der Made en zoon op het
programmaspel. Maar omdat voor de meeste kampioenschappen er punten per ental verdiend
moeten worden gingen de fondduiven het gemiddelde naar beneden drukken en werd de kans op
kampioenschappen aanmerkelijk verlaagd en daarom werd er besloten om de fondduiven op naam
van Mariska te ze en. Vader en zoon vliegen dus het hele programma en de overnachtvluchten en
dit doen zij zowel op nest als op weduwschap. Dat zij dit niet onverdienstelijk doen blijkt wel uit de
vorige jaren. Afgelopen seizoen wisten zij op Bordeaux de eerste prijs te pakken in onze fondclub en
werd er beslag gelegd op de tel “Grand Prix Fondclub De Glazen Stad” door met alle vier de
aangewezen duiven prijzen te pakken. De winnende duif van Agen is een twee jarige doﬀer de NL161494643 die hiermee zijn eerste overnacht prijs speelt. Vorig jaar wist hij geen po en te breken maar
gezien zijn afstamming (Gebr Hagens x Chr v/d Velden) en het feit dat je volgens Chris geduld moet
hebben met fondduiven mocht hij zijn plekje voor dit jaar verdedigen. Voor deze vlucht werd hij
gespeeld op een jong van ca 6 dagen. Dat dit voor hem een ideale stand is blijkt wel uit de plaats die
hij nu wist te behalen. Vorig jaar werd hij als weduwnaar gespeeld en was toen niet te mo veren. Ter
voorbereiding is hij bijna iedere vlucht tot en met de eerste dagfondvlucht mee geweest. In de
planning was hij eigenlijk niet opgenomen voor deze Agen maar omdat zijn duivin wel mee moest en
hij wel gemo veerd was op zijn nestje werd hij ingekorfd met het gekende resultaat. Dat het vroeg
vliegen hem niet vreemd is blijkt wel uit familie want een broer van de “643”wist op Bordeaux NPO
ook al een vroege prijs te pakken. Half februari werden de fondduiven gekoppeld en mochten zij
twee jongen grootbrengen. De duiven krijgen gewoon goed te eten en naar de vlucht toe worden zij
bijgevoerd met wat P40, Tovo, energie rijk voer en wat pinda’s. Daarnaast krijgen zij een dag voor de
inkorving van een fondvlucht een geel tablet. Regelma g krijgen de duiven wat om de kopen zuiver
te houden en LTW van Beute wat zeer goed bevalt. De training is vrij eenvoudig, ’s morgens ca 40
minuten en ’s avonds een uur verplivht trainen door middel van de plas c zak. Vanaf maart wordt
hiermee begonnen eerst een half uur wat daarna steeds iets langer wordt. Toen Jan en Chris op de
fond begonnen was het streven om een eerste in groot verband te pakken en dat is bij deze voor de
tweede maal gelukt. Dat de duiven deze week in vorm waren blijkt wel want ook op de
dagfondvlucht vanuit Chateauroux werd een vroege duif in groot verband geklokt. Jan en Chris
nogmaals gefeliciteerd met deze superpresta e.
Kees van den Bos

