
Mariska van der Made Achthuizen wint Bordeaux

Bij de naam Mariska denken we aan een vrouw die met de duiven speelt. Niets is echter minder waar 
want het zijn vader en zoon Jan en Chris van der Made die onder de naam van dochter en zus 
Mariska op de fondvluchten spelen. Vader en zoon spelen al jaren lang zeer verdienstelijk onder de 
naam J. van der Made en zoon op het programmaspel. In 2012 wilden zij ook op de 
overnachtvluchten mee gaan spelen maar omdat voor de meeste kampioenschappen er punten per 
tiental verdiend moeten worden gingen de fondduiven het gemiddelde naar beneden drukken en 
werd de kans op kampioenschappen aanmerkelijk verlaagd en daarom werd er besloten om de 
fondduiven op naam van Mariska te zetten. Vader en zoon vliegen dus het hele programma en de 
overnachtvluchten en dit doen zij zowel op nest als op weduwschap. De winnende duif is een dame 
van 2013 de NL13-1201575 die op het nest zelden mist. Voor deze vlucht werd zij gespeeld op een 
jong van ca 6 dagen. Dat dit voor haar een ideale stand is blijkt wel want vorig jaar wist zij op deze 
stand ook al een TT vermelding te behalen. Ter voorbereiding is zij bijna iedere vlucht mee geweest 
en wist ook haar prijzen te pakken. Dat zij het vroeg vliegen niet van een vreemde heeft blijkt wel uit 
de afstamming: haar vader is de “Super Mario” en deze klasbak vloog o.a. de 3e van Bourges tegen 
13.592 duiven tevens werd hij 3e asduif W.H.Z.B. en 3e allround bij de best of de best. Van 
moederskant is het eigen oude soort (Hopman Nobels/ Roodzant).  Over Super Mario wist Jan nog 
een leuke anekdote te vermelden: In 2010 werden er 10 jongen gekocht bij Mario Doornebal welke 
opgeleerd zouden worden, om toch wat aan risicospreiding te doen werd besloten 5 jongen op de 
jonge en 5 duiven op de navluchten op te leren. Door Chris werd toen de Super Mario bewust voor 
de navluchten geselecteerd omdat hierop het risico van verspelen kleiner is. Half februari werden de 
fondduiven gekoppeld en mochten zij twee jongen grootbrengen. De duiven krijgen gewoon goed te 
eten en naar de vlucht toe worden zij bijgevoerd met wat P40, Tovo, energie rijk voer en wat pinda’s. 
Daarnaast krijgen zij een dag voor de inkorving van een fondvlucht een geel tablet. Regelmatig krijgen
de duiven wat om de kopen zuiver te houden en dit jaar voor het eerst LTW van Beute wat zeer goed 
bevalt. De “575” komt uit een familie waar het vroeg vliegen niet vreemd is want zo vliegt een 
halfbroer vele kopprijzen op de programma vluchten en werd hij 7 vitesse duif bij de Pipa ranking en 
2e asduif dagfond op Goeree Overflakkee. Een zoon uit “575” vloog al een eerste in het samenspel 
tegen ruim 4000 duiven.  De laatste vlucht voor deze Bordeaux werd de “575” gespeeld op Bourges 
op eieren. Ze vloog een vroege prijs in het samenspel en vader en zoon hadden er vertrouwen in dat 
het goed zat. Toen het zover was dat de duiven konden vallen werd er dan ook met spanning 
uitgekeken naar de aankomsten. Het uitzicht bij de van der Made’s is goed en toen ze aankwam zag 
Chris dat zij zo’n 50 meter voor de landing nog even aanzette en daarna gelijk op de klep viel. Toen 
Jan en Chris op de fond begonnen was het streven om een eerste in groot verband te pakken en dat is
bij deze gelukt. Dat de duiven deze week in vorm waren blijkt wel als we verder in de uitslag kijken 
want met tien duiven mee weten zij de volgende prijzen in onze fondclub te scoren:
1, 40, 80, 89, 100, 110, 121, 164 en 180 dat is 90% thuis op Zaterdagavond. Jan en Chris nogmaals 
gefeliciteerd met deze superprestatie.
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