
Aart Jan Maljaars winnaar openingsklassieker Pau (Mont de Marsan) 2017 

In de IFC Zeeland werden op de eerste vlucht 220 duiven ingemand. Aangezien de 

weersverwachtingen in en om Pau voor de komende dagen niet veel  goeds 

voorspelde  besloten de Belgische inrichters om vooraf al af te reizen naar het 

ongeveer 50 km korter gelegen Mont de Marsan. Op vrijdag kon er ook hier niet 

gelost worden maar op zaterdag zag het er allemaal beter uit om 7.35 uur en met 

kalme west tot Noordwesten wind kregen de duiven de vrijheid. Op de vluchtlijn 

kregen ze vooral te maken met een zuidwestenwind. 

Het is Aart Jan Maljaars uit Zoutelande die als eerste een duif meld in het centrum. 

Zijn 15-630 die als 5e getekende de mand is ingegaan laat het systeem piepen om 

19.18.19 uur, goed voor de 1e in het centrum en tevens snelste Zeeuwse duif. 

Nationaal goed voor prijs 26 ( net geen podium) en de 32e internationaal van 11.239 

duiven. 

Dat de duiven goed weer moeten hebben gehad blijkt wel uit het zeer vlot verlopen 

concours.  

De laatste prijsduif in de IFC was even na 21.00 uur een feit. 

 

Aart Jan voor zijn gehele vlieg accommodatie 

De liefhebber Aart Jan Maljaars is bepaald geen onbekende meer in het Zeeuwse en 

nationale fondwereldje. Vele topnoteringen op de ZLU vluchten zijn hier natuurlijk 

debet aan. Alleen dit jaar al naast deze 26 nationaal Mont de Marsan ook nog eens  

de 7e   en 35e naionaal. ST Vincent en 7 nat. Marseille.  

  



Het goede seizoen resulteerde bovendien in diverse topnoteringen bij de ZLU 

kampioenschappen. Wat dacht je van de 3e Keizer grote Fond en 10e Pyreneeën 

cup.  Snelste eerste 3  getekende duiven St Vincent. 

De winnaar van Mont de Marsan is de 15-3505630 een donkere doffer en is een 

zomerjong van 2015. Vanwege zijn  leeftijd kon de 630 als jong echter maar 2 keer 

worden opgeleerd opmerkelijk was wel dat het jonge beestje zich 2 x als eerste van 

het hok liet zien. Aart Jan gaf hem daarom gelijk de naam “ Special ”. Als jaarling 

gespeeld op Agen en Narbonne(Bram) waarvan hij de laatste vlucht net in de prijzen 

viel wat tevens een voorwaarde bij Aart Jan is om te mogen overwinteren.  

De vader van de winnaar is via een samenkweek met Henk Melis verkregen zoon 

Paarsborst x dochter 3 zesjes, de moeder is afkomstig van Frans Janssens welke 

weer uit zijn topduif de 08-431 komt. En diens moeder komt overigens weer uit een 

duif van Aart Jan. ( zie stamboom). 

Gezien zijn jonge leeftijd kan Aart Jan er misschien nog lang plezier van hebben. 

 

De 630 ( de Special ) in september met zijn kroost. 

Op een hok van ongeveer 6 meter ( 3 afdelingen ) en een rennetje overwinteren er 

15 koppels vliegduiven  dit aangevuld met een 4 tal kweekkoppels welke in de ren 

zitten samen met nog wat laatjes. Het zijn dus 15 koppels die voor het spektakel 

moeten zorgen en daarmee behoort Aart Jan tot de kleinere melkers. De duiven 

worden op weduwschap ingevlogen en bij de eerste ZLU vlucht worden ze op eieren 

gespeeld. Tijdens het seizoen worden de duiven nogal eens gelapt vanaf zijn werk 

locatie ( Antwerpen) Toch een hele opgave want dat betekent dat de duiven om 

kwart over vijf al in de mand moeten zitten.Op deze mannier gaat de conditie 

omhoog maar wordt bovendien het oriëntatie vermogen aangescherpt. 



  



Medisch gezien wordt in de winter eigenlijk niets gedaan. Op het eerste broedsel een 

geel kuur en voor de vlucht nogal eens een geel-capsule.  

 In de winter huizen de duiven in de buiten rennetjes en er wordt op deze manier al 

een natuurlijke weerstand opgebouwd. Wat me opvalt dat het hok wat niet dagelijks 

gepoetst wordt  wel bijzonder gezellig oogt. In februari worden er zo’n 30 jongen 

gekweekt welke als jong goed worden ingespeeld. Na een paar jaar de jongen alleen 

op de natour te hebben gevlogen zijn ze dit jaar weer met de jonge duiven vluchten 

gespeeld. Aangezien ze als jaarling al op het grote werk getest worden, moeten  ze 

als jong toch de nodige ervaring op doen. In tegenstelling tot soms andere hokken 

zijn de verliezen hierbij beperkt. De duiven die bij Aart Jan huizen zijn vooral 

afkomstig van Cas v/d Graaff en Zoon,Stoffel Maas en Stefan en Bart Leloux. Hij 

heeft uit deze duiven een aantal koppels weten formeren die  bijzonder goed 

vererven maar soms moet je met de kweek ook wat geluk hebben. Het huidige 

superkoppel werd ontdekt nadat 2 jongen uit een vliegkoppel bijzonder goed gingen 

presteren ( de 953 en 954). 

Ik was op bezoek bij een voor de duivensport nog jonge liefhebber die met beperkte 

tijd en weinig duiven deze op een  eenvoudige wijze houdt. De prestaties zijn er niet 

minder om. 

Dat hier de kwaliteit van de kwantiteit wint is wel een feit. 

Aart Jan bedankt voor de koffie en de gastvrijheid. 

 

IFC Zeeland 

Jan Kees hoek 

 

 

 

 

 

 

 

 


