
Jan Polder (mister Marseille) zet Marseille 2022 op zijn naam 

Als je zoals Jan voor de vierde keer de eerste prijs in fondclub De Glazenstad wint heb je de titel 
“Mister Marseille”wel verdient.  In 2014 was het de Nl11-1700618 “Annemarie” die de eerste plaats 
voor zich opeiste hetgeen toen tevens goed was voor de eerste nationaal. In 2019 was het weer raak 
en nu zien we de NL14-1021758  “t Zacht Bont” op de eerste plaats en dit was goed voor een tweede  
nationaal. In 2021 is het de NL19-1637075 “Ons Tess” een kleindochter van “Annemarie” die de 
zegepraal naar Middelharnis bracht en een derde plaats in de nationale uitslag wist te behalen.  Dit 
jaar ging zij weer naar Marseile en wist zij als tweede duif om 00.42 uur het thuisfront te bereiken. Zij 
is de enigste duif in het gehele internationale concours die in het nachtelijk uur arriveerde.  Vorig jaar 
was zij ook al ’s nachts om 05.08 uur gearriveerd van deze vlucht. Toch moet zij nu haar hokgenote 
de NL 20-1468098 “Freya” voor laten gaan. Deze dame arriveerde om 22.18 aan de Berkenhof  te 
Middelharnis en had er toen een vlucht van 949 kilometer op zitten. Nationaal is dit goed voor de 
twintigste plaats dus kan er weer een bokaal in Limburg opgehaald worden. De tweede voor dit jaar 
want ook op Tarbes werd een bokaal verdiend. “Freya”dacht vast wat mijn zus  NL20-1468097 “Spirit 
off the Night” kan, dat kan ik ook. “Spirit off the Night”vloog namelijk een week eerder de eerste in 
onze fondclub van Tarbes en dat was nationaal goed voor een vierde plaats. “Spirit off the Night” 
wist haar thuisfront om 06.34 uur te bereiken.  Het was voor “Freya de tweede ZlU vlucht dit 
seizoen”. Eerder werd zij gespeeld op Bordeaux dat wegens de weersomstandigheden na enkele 
dagen oponthoud in de plaats van Pau werd gevlogen. Op deze vlucht wist zij ook prijs te vliegen.  
Vorig jaar vloog zij als jaarling prijs van Narbonne. De favoriete stand voor de dame is ca 12 dagen 
broeden op beide vluchten werd ze op deze stand ingekorfd met het gekende resultaat. Ook de 
NL20-1468134 weet wat kopvliegen is. Deze broer van de dames “Freya” en “Spirit off the Night” hij 
wint van deze Bordeaux  de derde prijs in de fondclub hetgeen goed is voor de dertigste nationaal. 
Als we naar de afstamming van deze duiven kijken zien we dat zij het kopvliegen in de genen hebben. 
Aan vaderszijde zien we “El Patron” vader van o.a. de eerste nationaal St Vincent bij Kees Klink. Aan 
moederszijde zien we de eerder genoemde “Annemarie” 1 nat Marseille 2014 en de eerste nat 
Marseille 2013 van C v d Velden.  Als voorbereiding gaan ze zoveel mogelijk keren mee met een 
maximum van 380 kilometer. Dit gebeurt ook door in te gaan korven in Hank voor een vlucht uit 
Melun met één nacht mand.  Evenals vorig seizoen heeft Jan twee maal de hoogste trede van het 
podium van onze fondclub behaald. Jan en Bea weer bedankt voor de gast vrijheid en namens de 
gehele fondclub gefeliciteerd met deze prestaties. 
 
Kees van den Bos 
    
 

 

  
 



 


