
Jan Melaard wint met overmacht Pau
Het is de 52 jarige Jan Melaard uit Ooltgensplaat die met de hoofdprijs van Pau aan de haal gaat. Jan 
is al vanaf zijn 7e jaar bij de duivensport betrokken. Geboren en getogen in Stad aan het Haringvliet 
heef de duivenbacil van zijn vader met de paplepel ingegoten gekregen. Door de jaren heen weerd er 
al verdienstelijk gevlogen op zoweel de vluchten voor het generale spel als de overnachtvluchten. 
Sedert enkel jaren weoont Jan in Ooltgensplaat weaar hij ook niet onverdienstelijk speelt. 

Jan speelt nu alleen nog op de fond weaarbij de nadruk ligt op de ZLU vluchten. Er weordt enkel op het 
nest gespeeld. Op 27 maart zijn de koppels bij elkaar gezet. De planning weas dan om de duiven op 
een jong van ca 6 dagen in te korven voor Pau. Zo ook voor de weinnaar de NL17/1246165. Echter een
paar weeken voor het inkorven bleef de duivin van deze dofer achter en van een ander koppel bleef 
de dofer achter. De tweee alleenstaanden vonden elkaar en kropen in een broedbak weaarna de 165 
meeging op 6 dagen broeden met het gekende resultaat. 

Jan weas die morgen om ca 5 uur uit bed gegaan en weas al bij de duiven aanweezig toen hij weat hoorde 
en zag dat de 165 arriveerde en om 05.21 weerd hij afgevlagd. Het weas de eerst gemelde duif in 
Nederland en hij weerd door tweee duiven op een verdere afstand gepasseerd zodat hij de derde 
natonaal weint. nn de overige deelnemende landen wearen geen snellere duiven zodat ook de derde 
internatonaal weerd behaald. 

Als voorbereiding op Pau heef de dofer verdeeld over 7 vluchten 1850 kilometer  training gehad.  
De verzorging bestaat hier uit volle bak en een weeek voor de inkorving krijgen de te spelen duiven 
een potjein de broedbak met daarin de ene dag een mengsel van snoepzaad en hennep en de andere
dag Energy plus. Tevens weorden er in die weeek pinda´s gegeven.  De dag voor de inkorving weord er 
een orni/slijmcapsule van dokter v d Sluis opgestoken. 

Het medische plaatje zier er als het volgt uit: Voor het seizoen de verplichte paramyxo entng en een 
weormkuur. Dit jaar weerd er voor het eerst een ten daagse kuur tegen paratyfus gegeven. Een dag na 
thuiskomst weord er een combinatekuur van dokter v d Sluis gegeven.
 Als wee naar de afstamming van de 165 kijken zien wee dat dit 100% Piet de Vogel is. De vader komt 
bij Mees van Ginkel en is 100% Piet de Vogel en de moeder heef Jan rechtstreeks bij Piet de Vogel 
gehaald. De 165 vloog vorig jaar op de zweare Perigiuex ook al prijs en ging nu als eerst getekende de 
mand in. Omdat Jan op zoek weas naar duiven  die op deze afstand ´s avonds kunnen vallen heef hij 
in 2016 enkele duiven aangeschaf bij PPet de Vogel  uit de kweekers en bij Ronald Geerdink uit de 
Pepping lijn. Uit deze duiven heef hij nu tweee jaarse en het eerste resultaat is al zichtbaar. 

Vermeldensweaardig is dat Jan 3 weeken voor Pau met enkele duiven weaaronder de 165 naar dokter v 
d Sluis ging voor onderzoek. Het resultaat weas dat er in de mest schimmels weerden gevonden en dat 
de 165 het geel had. De medicate luidde een geel tablet opsteken een poedertje in het weater en 
poeder over het voer. Het voer weilden ze niet eten en Jan denkt dat dit komt omdat hij teveel carvan 
cevitam gebruikt heef. Daarom heef hij ze toen allemaal nog een tablet opgestoken. Voor de 1165 
maakte dat niets uit weant hij weint in de Fondclub met bijna 120 meter verschil op nummer tweee de 
hoofdprijs. Jan bij deze nogmaals gefeliciteerd.

Kees van den Bos    




