
Na Pau boekt Jan Polder op Marseille zijn tweede overwinning dit seizoen 

In verband met de verwachte weersomstandigheden werd er door de organisatoren besloten om de 
duiven in Marseille op donderdagmorgen in plaats van vrijdagmorgen te lossen. Om zeven uur werd 
het startsein gegeven en konden de gevleugelde vrienden hun thuisreis aanvangen. Gelet op de 
weersomstandigheden werd er niet op hele hoge snelheden gerekend. En in het geheel niet op 
nachtvliegers gelet op de noordelijke wind. Toch was onze hoofdrolspeler er niet gerust op en had in 
het lokaal nog gezegd dat hij niet verbaasd zou zijn als er toch duiven door zouden vliegen het was 
namelijk volle maan en dus vrij licht in de nacht. Jan bleef dan ook tot 12 uur op zijn post. Dan gaat 
hij toch maar naar bed om aan een onrustige nacht te beginnen. Je waakt meer dan dat je slaapt 
aldus Jan. Zo rond vier uur meent hij toch wat te horen en hij gaat naar buiten om te kijken of er 
misschien een duif op het hok zit. In eerste instantie ziet hij niets maar als hij bij het hok komt ziet hij 
op de grond een blauw witpennetje zitten die hij voor Marseille had ingekorfd. Jan en het duifje 
schrikken beiden en de dame schiet naar het dak van het huis. Jan heeft wat verlichting aangedaan in 
de hoop dat zij naar beneden zou komen maar helaas. Hierna heeft hij één van de makste duivinnen 
van het hok losgelaten om haar naar beneden te lokken maar ondanks dat deze tot twee maal toe 
naast haar op het huis heeft gezeten kwam ze niet mee naar beneden. Het is inmiddels wat lichter 
geworden en om even na vijven komt de dame dan toch naar beneden en laat het systeem om 05.08 
haar tijd registreren. Dat Marseille een kolfje naar Jans hand is blijkt wel als we naar de afgelopen 
jaren kijken want reeds twee maal eerder werd hij als eerste afgevlagd op deze vlucht in onze 
fondclub. Nationaal was het de afgelopen jaren een 1e , 2e , 5e en 9e .  Het is de NL19-1637075 die de 
overwinning naar Middelharnis bracht en na haar zegetocht de naam “Ons Tess” kreeg. Vorig jaar 
wist zij prijs te vliegen op Bergerac. Dit jaar werd zij gespeeld op Pau maar toen stond het vizier 
schijnbaar niet op scherp want zij kwam net te laat voor de prijzen en neemt nu sportief wraak. Op 
beide vluchten werd zij gespeeld op veertien dagen broeden. De vader van “Ons Tess” is de “793” 
van 2018 en komt uit de lijn van de teletekstvlieger van Jan Ernest maal de lijn 4e en 9e Nat Barcelona 
van Walter v d Meulen. De moeder van “Ons Tess” is “Kiki” en “Kiki”is een dochter van “El Patron” 
(de vader van de 1e Nat St Vincent 2018) en “Annemarie”(1e nat Marseille 2014). Vermeldenswaardig 
is dat haar partner als tweede ca 4 uur later arriveert en daarmee de 14e prijs pakt in onze fondclub.  
Tussen de beide ZLU vluchten werden de duiven twee maal op Quivrain met één nacht mand 
gespeeld. Deze Marseille had Jan 14 duiven gespeeld waarvan er 8 prijs wisten te vliegen. Gelet op 
de genoemde prestaties door de jaren op deze vlucht is de naam mister Marseille wel op zijn plaats 
dacht ik zo. Jan “Mister Marseille” ook namens de leden gefeliciteerd met deze overwinning. 

 

Kees van den Bos 

 



 


