
Mariska van der Made Keizerkampioen NPO vluchten 
 
Zoals bij de meesten wel bekend spelen vader Jan en zoon Chris onder de naam  Mariska van der 
Made op de marathon vluchten. Na jaren zeer succesvol onder de naam J van der Made en zoon op 
de programma vluchten te hebben gespeeld besloten zij om zich meer op de marathon vluchten te 
gaan richten. In verband met de kampioenschappen werd er besloten om de fond duiven te gaan 
spelen op naam van Jan’s dochter Mariska en zo zien we nu dus Mariska van der Made op de 
uitslagen. Het is niet de eerste keer dat ik deze vader en zoon combinatie met een bezoekje vereer. 
Meerdere malen mocht ik een stukje wijden aan een behaalde overwinning in onze fondclub. Dit 
seizoen werd er gestart met 16 koppels nestduiven en 16 koppels op totaalweduwschap. Het spel 
met de duiven op totaalweduwschap was niet echt succesvol met name omdat de doffers op 
weduwschap niet echt gemotiveerd waren te krijgen  werden deze  na Cahors gekoppeld en verder 
ook op het nest gespeeld. De duiven trainen ’s morgens en ’s avonds ca drie kwartier verplicht. In het 
begin (de eerste twee weken) worden zij naar buiten gedirigeerd. Daarna weten de duiven het en 
behoeft alleen de vlag op het hok gezet te worden. De duiven die net van een overnachtvlucht thuis 
zijn worden de eerste twee dagen voordat de andere gaan trainen opgesloten zodat zij de andere 
niet belemmeren tijdens de training door te vroeg naar beneden te komen. Voor het inkorven van 
een overnachtvlucht brengt Jan de duiven drie keer naar Zandvliet (ca 35km). Afhankelijk van de 
weersomstandigheden gebeurt dit op vrijdag, zaterdag, zondag en of maandag. De  verzorging laat 
weinig bijzonders zien ze krijgen gewoon goed te eten en worden bijgevoerd met P40, Tovo, 
energierijk voer en wat pinda’s. Een dag voor de inkorving krijgen zij een geeltablet. Regelmatig 
wordt er iets gegeven om de kopen zuiver te houden. En ook LTW van Beute staat op het 
programma. Het behalen van het Keizerkampioenschap NPO vluchten is te danken aan de volgende 
resultaten. Op Bergerac (Libourne) vlogen 4 van de 11 gezette duiven zich in de prijzen te beginnen 
met prijs 8 en 9. Op Bordeaux waren het er 3 van 13 te beginnen met prijs 10. Op Cahors waren het 
er maar liefst 11 van de 16 die zich in de prijzen vlogen en werd begonnen met prijs 32. Tarbes werd 
de beste vlucht van dit seizoen begonnen werd met prijs 2 en van de 10 gezette duiven vlogen er 9 in 
de prijzen. De afsluiter was Bergerac en hier werd ook bijna 50% prijs gespeeld namelijk 13 van de 27 
gezette duiven wonnen prijs en begonnen werd met prijs 35. Van de 77 op deze vluchten gezette 
duiven wisten er 40 zich in de prijzen te spelen zodat er een prijspercentage van ruim 50% werd 
behaald. Een bijzondere duif op het hok is wel de NL17/1247660. Deze dame vloog in 2019 3 op 3 
met o.a. 9e nat Bergerac tegen 24.043 duiven. In 2020 kwam zij vanuit St Vincent drie dagen te laat 
afgevlogen thuis. Dat jaar werd zij niet meer gespeeld en in 2021 mocht zij het weer proberen. Mede 
door de overlast van de roofvogels (zij miste twee keer een stuk staart met uitlaten aan huis) werd 
het geen succes. Dit jaar kreeg zij een ander hok en dit beviel haar schijnbaar prima want zij vliegt dit 
jaar twee keer steen vroeg namelijk de 18e nat s2 van Bergerac tegen 2473 duiven en de 21e  nat s2 
van Tarbes tegen 1414 duiven. Jan en Chris gefeliciteerd met het behalen van de Titel 
Keizerkampioen NPO vluchten. 
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