Dubbelslag voor Jan Polder op Marseille
Marseille de meest oostelijk gelegen losplaats in het ZLU programma is een vlucht waarop Jan al
meerdere bokalen wist te winnen. De meest recente is die van 2014 toen zijn “Annemarie”met de
eerste prijs aan de haal ging. In dat jaar vielen zoals zo vaak bij Marseille de eerste Nederlandse
duiven in het Limburgse en na een snelle berekening was het toen duidelijk dat er hier voor half
negen geklokt moest worden om naar de eerste te doen. De “Annemarie” tikte toen om ca 20.15 uur
aan met als resultaat de eerste nationaal. De duiven waren toen om 07.00 uur gelost. Dit jaar werden
de duiven om 06.35 uur gelost en gelet op het tijdstip van de eerste meldingen was het duidelijk dat
er om ca 19.45 uur geklokt moest worden om een topnotering te behalen. Als om 19.47 uur de NL141021758 het systeem laat piepen gaat het adrenaline pijl bij Jan danig omhoog en schiet Marseille
2014 door zijn hoofd. Het zal toch niet waar zijn. Nadat de duif gemeld is bij de meldpost wordt de
site van de ZLU bekeken en blijkt dat de tijd op dat moment goed is voor een tweede plaats
nationaal. Later op de avond blijkt dat ook op de verdere afstanden geen duif een hogere snelheid
maakt en is een tweede plaats nationaal een feit en is dit de eerste in onze fondclub. Nog maar
amper van de schrik bekomen ziet Jan om 20.18 uur zijn tweede duif (de NL17-1244685) op de plank
vallen en die wint de twintigste nationaal hetgeen tevens goed is voor de tweede plaats in onze
fondclub, waarmee de dubbelslag in onze fondclub een feit is. Als we naar de afstamming van de
winnares, na haar overwinning “t zacht bont” genaamd, kijken blijkt dat haar zege niet zomaar uit de
lucht komt vallen. Haar vader heeft Jan gehaald bij Rik Coppens in België en is een zoon van de eerste
internationaal Bordeaux. Die eerste internationaal Bordeaux is een halve Polder en om wat eigen
gemengd bloed terug te krijgen heeft Jan deze doffer gehaald met o.a. het gekende resultaat. Aan
moederszijde zien we een dochter van de gekende “Broken Wing”maal de al even bekende “Delta
Queen”. Meestal beschrijf je de afstamming van de winnaar maar in deze volgens mij unieke situatie
dat iemand een en twee wint in de fondclub kijken we ook naar de afstamming van de nummer twee
de NL17-1244865. Deze doffer stamt ook uit een gekende familie, zijn vader is de “Inbreed Victoria”
en in deze lijn vinden we 8 eerste prijs winnaars op nationaal en internationaal niveau. De moeder is
de “Super Agen” gekweekt door Piet de Vogel uit de “Super Agen” van Karl Heinz Kanski maal “Barca
Queen” van Cor de Heide. “t zacht bont” werd gespeeld op 12 dagen broeden met het gekende
resultaat. Jan speelt de duivinnen het liefst op ca 12 dagen broeden dan zijn de resultaten vaak het
best. Als ze op jongen zitten voelen ze wel goed aan maar de resultaten zijn vaak wat minder. De
oudere duivinnen zijn gekoppeld aan jaarling doffers waarbij de doffers ten dienste staan van de
duivinnen. Het medische plaatje laat weinig bijzonderheden zien zo krijgen de duiven vlak voor het
seizoen een wormkuur en verder word er enkel gekuurd indien er wat hapert. Wel worden de duiven
voor inkorving gedruppeld met een SAS druppel om de kopjes schoon te houden. In het stille seizoen
zit er 7x24 uur oftewel altijd een teentje knoflook in het water. De nestduiven komen twee maal
daags buiten en wel ’s middags dan is het vrijheid blijheid zodat zij zich binden aan de omgeving. ’s
Avonds is het wel verplicht trainen en worden zij middels de vlag aan het vliegen gehouden en indien
nodig wordt er gebruik gemaakt van de buis met peiltjes om ze van het huis te jagen. Jan vind het
mooi dat je ook in de eigen regio kunt spelen en wil bij deze een compliment maken aan de
organisatie van onze fondclub. Jan nogmaals gefeliciteerd en tot ziens op de feestmiddag.
Kees van den Bos

