
Mariska van der Made zegeviert op Dax

Dat er onder naam Mariska van der Made gespeeld wordt door vader Jan en zoon Chris is al wel 
bekend. Het is namelijk al voor de vijfde keer dat ik een bezoek mag brengen aan deze vader zoon 
combinate. Twee jaar aaneen wisten zij de ttel  “Grand Prix Fondclub de Glazen rtad” op hun naam 
te zetten. Daarnaast wonnen zij in 2017 de eerste van Bordeaux en in 2018 de eerste van Agen in 
onze fondclub. Dit jaar werden zij in ieder geval als eerste afgevlagd van Dax. Voor deze overwinning 
zorgt de NL17-1247658. Dat deze overwinning niet zomaar uit de lucht komt vallen blijkt wel als we 
naar haar eerdere prestates kijken. Vorig jaar won zij de derde in onze fondclub van Perigieux 
hetgeen tevens een tende natonaal betekende. Dit jaar begon zij met de vijfigste van rt Vincent in 
onze fondclub en op deze Dax werd ze nu dus als eerste afgevlagd. Dat zij het vroeg vliegen niet van 
een vreemde heef blijkt wel als we verder op het hok van deze vader en zoon kijken. De eerste 
prijswinnaar van Agen 2018 is een volle broer van de  “658”. Vorig jaar hadden de van der Made’s op 
Perigiuex onder andere de  “658” en twee broers mee. Op prijs negenentwintg waren ze alle drie 
thuis. Dit trio werd gekweekt uit een dofer van Chr van der Velden en een duivin van de Gebr 
Hagens. Omdat de dofers op weduwschap niet echt gemotveerd waren te krijgen werd er half vorig 
seizoen overgestapt naar het nestspel. Omdat de resultaten toen beter werden is er dit seizoen gelijk
gestart met het nestspel. De duiven trainen ’s morgens en ’s avonds ca drie kwarter verplicht. In het 
begin (de eerste twee weken) worden zij naar buiten gedirigeerd. Daarna weten de duiven het en 
behoef alleen de vlag op het hok gezet te worden. Een enkele duif gaat weleens op het huis zitten 
en dan probeerde Jan deze weg te jagen. Maar doordat de duiven hem zagen kwamen deze dan ook 
naar beneden en was het middel erger dan de kwaal. Nu laat hij zo’n dakzitter gewoon zitten. 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 tjdens 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). Afankelijk 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. Regelmatg wordt er iets gegeven om de kopen zuiver te houden. En ook LTW van 
Beute staat op het programma. Jan en Chris vliegen ook met wat programma duiven. Bij thuiskomst 
is veelal het verschil van aankomen tussen een  “rappe”en een fondduif wel te zien. Deze keer was 
het echter met de  “658” zo dat zij ahla  een rappe aankwam en van pure snelheid over het hok 
schoot en dus een extra rondje moest draaien. Dat de duiven hier op Achthuizen goed zaten blijkt 
wel want naast de eerste prijs waren de 46e, 48e en 53e prijs ook voor deze vader en zoon en hadden 
zij er vier in van de zeven gezette duiven. Jan en Chris nogmaals gefeliciteerd en tot ziens op de 
foto/vismiddag.
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