
Marseille SNZH.  
 
De duiven werden in Marseille om 6.35 gelost bij een licht 
Zuid Oosten windje. 
Onderweg in Frankrijk was de wind variabel, om vanaf 
Noord Frankrijk de zuidwesthoek op te zoeken. 
Er was dus best een kans dat er duiven door kwamen de 
dag van lossing. 
  
 
 
In Frankrijk viel de eerste duif om 15.37 op een afstand van 649 km. 
Later kwam de eerste Belgische duif om 18.00 op een afstand van 820 km, en dan zit je toch dicht 
tegen de kortste afstand van Nederland aan. 
Het duurde toen ook niet lang meer, want de eerste Nederlandse duif werd geklokt om 18.34 op een 
afstand van 842 km. Dit was naar verwachting een Limburgse duif, maar de winnaar van het S.N.Z.H. 
ging hem in snelheid nog voorbij. 
  
Het was namelijk 19.45 toen er bij Jan Polder in Middelharnis van achter het huis om, plotseling een 
duif op het hok viel.  Ze leek behoorlijk haast te hebben, want ze liep direkt binnen om plaats te 
nemen op haar nestje met eieren. 
De klok gaf aan 19.47.54  
Dit betekende dat ze de 944 km had afgelegd met een snelheid van 1191 mpm.  
  
Een mooie duif dacht Jan. 
Hij herinnerde zich namelijk nog levendig de nationale overwinning van Marseille in 2014. 
De duif die het toen won kwam namelijk met precies dezelfde snelheid op huis aan als deze. 
  
Het was de duivin met het ringnummer 14-1021758 die als 3e getekende voor Marseille was 
ingekorfd. Ze was op eieren van 12 dagen, samen met nog 9 andere hokgenoten op weggestuurd. 
Voor deze vlucht had ze al wel een stuk of 5 a 6 prijsjes bij elkaar gevlogen, maar nu liet ze zien wat 
ze echt waard was. De eerste in het S.N.Z.H. maar ook de 2e nationaal. 
  
Weer een prachtige telg uit de VICTORIA lijn, waar al 8 nationale overwinningen uit gekomen zijn. 
Haar moeder is namelijk een halfzus van de Victoria. 
Haar vader is een duif Rik Koppens uit België en is een zoon van de 1e nationaal Agen, die op zijn 
beurt weer uit een duif van Jan Polder komt. 
En zo is de cirkel weer rond. 
  
Er kwam al heel snel ook een tweede duif bij Jan, en deze klasseert zich als 6e in ons samenspel. 
Wat een schitterende prestatie. 
  
Jan: We gaan je op de feestavond naar voren halen en op een waardige manier huldigen en in de 
bloemetjes zetten. 
Dus tot dan. 
  
John. 


