
Pau ZLU (Mont de Marsan) 
   
Traditioneel de openingsvlucht van 
het ZLU programma.  
Dit keer waren de weer goden in Pau 
onze duiven niet zo goed gezind, dus 
werd al gauw uitgeweken naar Mont 
de Marsan.  
Achteraf gezien een heel goede 
beslissing, want nu kon op zaterdag 
om 5 over half 8 gelost worden.  
   
Gezien het weer en de wind kon je er wel van uit gaan dat de zelfde dag best wat duiven 
thuis moesten komen.  Toch duurde het nog tot rond half 8 sávonds eer de eerste meldingen 
op de kortste afstand nationaal binnen kwamen.  Maar toen ging het ook zeer snel, want 
toen het donker werd waren de prijzen al zo'n beetje verdiend.  
   
De vroegste meldingen op de kortste afstand maakte ongeveer 1250 mpm.  
Het was ongeveer kwart voor 9 toen er in Limmen een duif zich wist te melden bij  Ed Maat.  
Na een afstand van 1036 km liep de duivin met het ringnummer 15-1609547  om 20.45.49 
over de antenne.  
   
Dit was goed voor een snelheid van 1310 mpm, en goed voor de overwinning in het 
Samenspel Noord en Zuid Holland.  
Maar ook is dit de hoofd vogel in het totale NATIONALE en INTERNATIONALE CONCOURS.  
   
Het betreft hier een prachtig donker duivinnetje die Ed had ingekorfd op eieren van 14 
dagen.  Zij was vorig jaar op Agen van de ZLU ook de eerste jaarling van Ed.  
Ze is nu dus op twee ZLU vluchten mee geweest, maar weet nog niet wat overnachten is.  
   
Ed heeft de duif gekregen op een bonnetje en zij is afkomstig van Jos Vermaas en Jan 
Zentveld, die samen een kweek hok hebben.  
Saillant detail is wel dat zij, met de nest maat van de winnaar, de 73e nationaal spelen.  
Zij komen uit een duivin van Cees van der Laan, (ook geen onbekende naam) en  een doffer 
van Jan Roelofs, (over een bekende naam gesproken.)  
die van het Volkens/Bruggeman soort is.( Nou we het toch over bekende namen hebben.)  
   
Ed had 12 duiven mee en heeft er nu 11 thuis, waarvan twee in de uitslag. Dat had hij toch 
graag nog iets beter gezien. Maar goed het gaat om de eerste en die heeft hij.  
   
Ed: Namens alle deelnemers aan het Samenspel Noord en Zuid Holland van Harte 
Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie.  
We gaan je de derde zaterdag in januari plechtig huldigen.  
Dus tot Dan.  
   
John.  

 


