
Jan Polder overwinnaar Tarbes 
Jan Polder uit Middelharnis de overwinnaar van deze vlucht is geen onbekende en behoeft eigenlijk 
geen introductie. Regelmatig komt hij voor bij de kampioenen en de laatste jaren heeft hij onder 
andere twee maal de eerste prijs op Marseille en een eerste prijs op Mont de Marsan in onze 
fondclub behaald. Op 15 juli stond de vlucht vanuit St Vincent op het internationale programma. 
Door Jan waren zeven kanshebbers voor deze vlucht geselecteerd. Een deel van deze duiven was 
ook al geselecteerd geweest voor St Vincent NPO. Wegens de te verwachte weersomstandigheden 
werd deze vlucht verplaatst naar Bergerac/Libourne. Ook deze St Vincent werd verplaatst en wel 
naar Tarbes en dit vanwege de bosbranden in Frankrijk. Bij een lossing vanuit St Vincent was het 
risico aanwezig dat onze gevleugelde vrienden door de rook zouden moeten vliegen. Dat de “Spirit 
of te Night” hier geen probleem van maakte blijkt al vroeg op de zaterdagmorgen als zij om 06.34 
haar chip laat registreren. Het is de eerst gemelde in het inkorfcentrum en na verloop van tijd blijkt 
het tevens de eerste in onze fondclub en vierde nationaal te zijn. Vorig jaar wist zij haar thuisbasis 
vanuit Bergerac/Libourne om 00.45 uur te bereiken en dat was goed voor 21e nationaal. Dit jaar 
werd zij op ca 12 dagen broeden op Bergerac/Libourne gespeeld en vloog zij een staartprijs. Deze 
Tarbes werd zij ook weer gespeeld op 12 dagen broeden met het gekende resultaat. Als 
voorbereiding is zij diverse malen mee geweest. Om in conditie te blijven wordt er op de 
tussenvluchten vanuit Duffel en Niergnies gespeeld. Ook worden de duiven wekelijks gelapt vanuit 
Zandvliet. Van de zeven gezette duiven wisten er vijf zich in de prijzen te vliegen waarbij Jans 
tweede duif goed is voor een vierde plaats in onze fondclub. Ook deze doffer werd op  
Bergerac/Libourne gespeeld en wist prijs te vliegen. De eerste vlucht werd hij gespeeld op 12 
dagen broeden en nu ging hij op een groot jong en een vers ei de mand in. Als we naar de 
afstamming van deze twee gaan kijken zien we in hoofdzaak de lijnen van “Victoria” en 
“Annemarie”  respectievelijk 1e nat St Vincent en 1e nat Marseile. De vader van de “Spirit of the 
Night” is “El Patron” en dit is een inteelt product naar het basiskoppel “Broken Wing x Batenburg 
duivin”. Een zoon uit dit koppel was dit seizoen al goed voor een dertigste nationaal Bordeaux ZLU.  
Opmerkelijk is dat ik vorig jaar bij Jan op bezoek mocht wegens de overwinning van “Ons Tess” op 
Marseille. Zij is een kleindochter van “El Patron”. Jan heeft op deze Tarbes twee vroege duiven en 
beiden zijn niet ongehavend uit de strijd gekomen. De eerste had een gat als een euro in haar 
borst (waarschijnlijk in de nacht toch iets geraakt) en de tweede had nog twee staart pennen over. 
Vorig jaar had Jan het sportieve idee om de eieren van zijn vliegduiven te verloten onder de 
geïnteresseerde clubleden. Eén van de gelukkige was Kees Klink uit den Bommel die met zo’n 
geloot duifje de vierde prijs van Cahors in onze fondclub wint.  Ik zelf mag me gelukkig prijzen met 
de NL20-1468029. Deze doffer kreeg ik tijdens mijn hestel periode in de zomer van 2020 van Jan 
en die wint nu op deze Tarbes (zijn eerste overnachtvlucht) de 23e prijs in onze fondclub. Jan en 
Bea namens alle leden gefeliciteerd met deze overwinning. 
 
Kees van den Bos    
 



 


