
Voorwoord Bordeaux ( ochtendlossing) 15 juli 2017.  

Omdat op vrijdag 14 juli, de nationale feestdag in 

Frankrijk, geen  duiven mochten vliegen werden de 

duiven op de sectorale ochtendlossing  van het SNZH 

onder prima omstandigheden gelost op 

zaterdagmorgen om 07.00 uur met een kalme 

noordwesten wind in bijna geheel Frankrijk. In België 

en Nederland was er een windvoordeel, wat de 

snelheid natuurlijk ten goede kwam. 

 

Niet vaak gebeurt het dat dan de eerste melding ook 

de uiteindelijke winnaar wordt. 

Nu was dit echter wel het geval. In Achthuizen werd 

om 18.43.06 uur de winnares geconstateerd na een 

ruim 836 kilometer lange rit. Het leverde een snelheid 

op van 1189 mpm en hier kon geen enkele andere 

duif aan tippen. 

 

Achter de naam Mariska van de Made schuilen twee 

personen. Dit zijn vader Jan en zoon Chris van de Made. De fondduiven staan op naam van 

dochter/zus Mariska, maar zij heeft verder geen aandeel in de hobby.  

De uitslag was, buiten de overwinning, formidabel te noemen, want met 9 van de 10 ingekorfde 

duiven in de prijzen leverde het dus een prijspercentage op van 90%! 

De winnende duivin is de NL13-1201575. Zij stond bovenaan de inkorflijst en dat was niet voor niets. 

Vorig jaar liet ze op de sectorale ochtendlossing met een 8e plaats op teletekst  al zien waartoe ze in 

staat was. Nu wint ze de eerste prijs met wederom natuurlijk teletekst. De “515” werd gespeeld op 

jongen van een kleine week. Niet geheel toevallig, want dit was ook haar stand toen ze de 8e plaats 

won vorig seizoen. 

Ze is gekweekt uit een topper van Jan en Chris nl. de “Super Mario”. Deze topper won diverse eerste 

en kopprijzen( oa de 3e prijs op Bourges tegen 13.000 duiven) , maar werd in 2013 ook nog eens 3e bij 

WHZB. Ook de moeder is van origine een dagfondduif.  “Deze duiven kunnen kopprijzen winnen van 

100 tot 900 kilometer” aldus Chris en dat is zeker al vele malen gebleken! 

 

Opvallend is het aantal duiven op deze vlucht. De middaglossingen in de sector nemen met het jaar 

af, maar deze ochtendlossing heeft een (kleine) toename in het aantal  duiven ten opzichte van vorig 

seizoen. Toch iets om over na te denken. 

 

Buiten de winnaars scoorden ook W. Rijken(7/5), J.K. Ouwerkerk( 10/6), G. Griffioen( (10/6) en de 

winnaar van Agen, Aris Louwe (7/4) ook prima. 
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