
Agen ZLU gewonnen door Mariska van der Made 
 
Vader en zoon Jan en Chris van der Made spelend op fondvluchten zijn geen onbekenden meer in 
deze discipline. In onze fondclub mochten zij al drie maal eerder de hoogste plaats op het podium 
betreden en wel in 2017 van Bordeaux, in 2018 van Agen en in 2019 van Dax. In het jaar 2020 werd 
er geen eerste plaats gewonnen. Wel werden zij 3e onaangewezen overnacht.  Onder de naam J 
v.d.Made en zoon wordt er gespeeld op de programma vluchten en dat niet onverdienstelijk met 8 
weduwnaars. Gelet op de prestaties op deze vluchten een 10e tegen 17.448 duiven op Salbris en een 
15e tegen 10.850 duiven op Issoudun waren de verwachtingen voor de geliefde fondvluchten hoog 
gespannen. De eerste vlucht St Vincent  werd begonnen met prijs 71  wat gevolgd werd door een 28e 
op Bordeaux. De van der Made’s hadden wel op wat vroeger gehoopt maar zagen wel een stijgende 
lijn en zienn u een eerste  plaats op de lijst verschijnen.  Het is de NL16-1494350 die om 19.27 uur 
het systeem laat piepen en zo de eerste prijs in onze fondclub voor zich opeist.  Nog geen half uur 
later is het de NL17-1247658 de “Taaie” die het systeem  laat piepen en daarmee de 4e prijs in onze 
fondclub voor zich opeist. Deze dames zijn halfzusjes en hebben als vader de “Super Mario”. Over 
deze super vererver heb ik al eerder mogen schrijven want hij is ook de vader van de “Mariska”. Deze 
dame is een volle zus van de “Taaie” en won een  1e  van Bordeaux sector 2 en een 8e van Agen 
sector 2. De”Taaie” vloog eerder al een 9e Cahors sector 2. De “Super Mario” vloog zelf o.a. de 3e van 
Bourges tegen 13.592 duiven en werd 3e Asduif  W.H.Z.B. en 3e allround bij de best of de best. Super 
Mario werd met negen andere  jongen gekocht bij Mario Doornebal en door Chris verkozen om enkel 
op de nalijn op te leren omdat het risico op verspelen daar veel kleiner is. De moeder van de van 650 
en de moeder van de “Mariska”en de “taaie” zijn halfzusjes en in hun afstamming zien we 
voornamelijk Hopman-Nobels/Roodzant.  Ondanks dat de start niet geheel naar wens was werd het 
systeem gewoon vastgehouden. Zo gaan de duiven ’s morgens ca 06.00 uur  verplicht naar buiten om 
een uur te vliegen. Dit herhaalt zich ’s avonds en ook dan is het vliegen verplichte kost. De duiven 
worden in het begin zoveel mogelijk in de lucht gehouden. Na enkele dagen snappen ze het spelletje 
en blijven vliegen wel moet je jezelf niet laten zien zegt Jan want dan zijn ze zo beneden.  De duiven 
krijgen gewoon goed voer en worden naar de vluchten toe bijgevoerd met energierijke producten. 
Om ze gezond te houden krijgen  ze afgewisseld LTW en Prange-soupe in het water. Om de koppen  
schoon te houden zeker na meerdere nachten mand  wordt er Belga Tai verstrekt.   De dag voor 
inkorven krijgen ze nog een geel tabletje en dat is het hele verhaal achter het medische plaatje.  Bij 
twijfel wordt  de Weerd geraadpleegd. Van de 10 gezette duiven wisten er 5 prijs te vliegen. De 5e 
duif viel ’s morgens om even over half 6 en deze mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Op het 
moment dat Chris in het hok stapt om hem binnen te roepen ziet Jan een roofvogel een duikvlucht 
richting de net gelande duif maken. Een kreet van Jan doet de duif en de rover schrikken waardoor 
de rover zijn prooi mist. Jan en Chris nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning en laten we hopen 
tot ziens op de kampioenenmiddag. 
 
Kees van den Bos 
 



 


