
“Future” bezorgt Aart Jan Maljaars een kippenvel moment 

 

Narbonne,  In de week dat de duiven in de manden zaten op weg naar Narbonne in 

Zuid-Frankrijk, werd er in diverse Europese landen het hitte record gesneuveld. 

Temperaturen boven de 40 graden werden er gemeten. Gezien deze situatie had de 

inrichter voorzorgsmaatregelen genomen voor onze gevleugelde atleten. Echter op 

de vrijdag sloeg het weer dusdanig om dat er op de geplande lossingsdag niet 

gelost kon worden. Het geduld werd wederom op de proef gesteld. Maandag was 

het dan eindelijk beter weer over de hele vluchtlijn en stond er een kalme zuidelijke 

wind later ruimend naar een westelijke hoek. Ook op de losplaats waren de 

weersomstandigheden goed. Om 6.30 scheen er de zon en de temperatuur was ca. 

18 ̊C oplopend tot ca. 27 ̊C over de vluchtlijn. Gelost werd er om 7.15 uur. 

Internationaal waren er 18.094 duiven ingetekend en dit waren er meer dan in 

2018. Gezien de weersomstandigheden op de vluchtlijn moest het dan ook mogelijk 

zijn dat er s ’avonds duiven zouden vallen. De vroegste melding in Nederland viel 

zoals te verwachten in Zeeland. Eduard Ulijn uit Waterlandkerkje opende het bal en 

klokte om 20.15 uur. Niet veel later 20.24 was het Aart Jan Maljaars die een jaarling 

klokte en was daarmee (voorlopig de 1e Nationaal) Zenuwslopende minuten daar in 

Zoutelande. Maar helaas om 20.49 klokt de Comb. Batenburg- van de Merwe in 

Klaaswaal  de uiteindelijke 1e Nationaal. En moet ons hoofdpersoon zich wederom 



tevreden stellen met een 2e Nationaal. Pleister op de wonde is dat het  wel  de 

snelste jaarling van het land is. 

 

Zoutelande, daar woont de hoofdpersoon van deze reportage. De reden van deze 

reportage is dat hij de grote overwinnaar is met “Future” die de overwinning op eist 

bij de IFC–Zeeland. Aart jan zit die bewuste maandag met wat ‘letters’ op de uitkijk. 

Hij had ze nog niet gelijk verwacht dus nam nog even een kijkje in het hok. Toen hij 

buiten stapte zat daar een blauwe jaarling duivin op de klep, de toeschouwers 

hadden de duif zien aankomen ‘recht uit zee’. Spannende minuten breken aan, 

bovenaan op de ZLU meldsite dat is toch ‘Kicken’  de toch wat nuchtere Aart Jan 

had toch niet echt gerekend op een 1e nationaal. Gezien de wind moest dat in de 

‘overvlucht’ gebeuren. En hij kreeg helaas gelijk. Toch is het een ‘Zeeuws’ 

onderonsje maar liefst 13 Zeeuwen staan straks op het podium in Kerkrade.   

De overwinnares is op nest gespeeld dat is Aart Jan z’n spelsysteem. Voor 

Narbonne gingen er 8 mee waarvan 4 jaarlingen. En het systeem is keihard, als 

jonge duif gaan ze zoveel als mogelijk de mand in, als jaarling moeten ze veel km. 

in de vleugels hebben  voor ze naar Agen en Narbonne moeten. Vanwege zijn werk 

in Antwerpen is Aar Jan vroeg uit de veren en laat thuis. Bijkomend voordeel is dat 

ze nogal eens lapvluchtje krijgen vanuit Antwerpen. En naar het weer wordt dan 

bijna niet gekeken.  



Terug naar de overwinnares, ze werd ingevlogen op weduwschap en voor de ZLU 

vluchten werd ze voor een goede stand voor de juiste vlucht gekoppeld. Van Agen  

was ze net te laat maar gezien de afstamming zou ze het toch moeten kunnen, en 

moest ze zich op Narbonne toch echt bewijzen. Het resultaat mag er zijn!  

 

De verzorging is doeltreffend maar eenvoudig, zo maak je ook de minste fouten. Op 

een eenvoudig maar zeer functioneel hok van 6 x 2,50 meter op het dakterras met 

daarin 3 afdelingen, 2 voor de oude duiven en 1 voor de jonge duiven. Het hok heeft 

een plat dak  en is voorzien van mechanische afzuiging. Kleine rennen ervoor en 

een klein kweekrennetje voor een vijftal kweekkoppels. De soort duiven die er 

bevolken stammen af van het soort van ‘wijlen’ Stoffel Maas, Wijlen Cas van de 

Graaff en van Stefan Leloux Kapelle. En zit er via René Melis een zeer goede 

kweekdoffer afkomstig Van Eijerkamp, en dat is ook weer de grootvader van 

‘Future’.  

Sinds de oprichting van de IFC-Zeeland heeft Aart Jan al heel wat kopprijzen 

gewonnen. Drie keer was hij de grote overwinnaar, vier keer werd net naast de 

overwinning gegrepen en vier maal moest hij zich tevreden stellen met het brons, en 

dat alles op een kleine accommodatie, en dat krijgt hij allemaal voor elkaar met plm. 

35 vliegduiven waarvan de helft jaarling is. Wat een sterke stam duiven huist daar 

op de hokken aan de Langstraat. Bij de start van 2019 zaten in de vliegploeg maar 

liefst 5 duiven die een kristallen vaas hadden gewonnen bij de ZLU.  



 

 



Tot slot  

De laatste jaren zijn de prestaties overweldigend. In 2010 werd de 2e Nat. Pau 

gewonnen, een jaar later de 3e Nat. Narbonne in 2017 afgevlagd als 3e keizer Grote 

fond in 2018 ZLU Fondkampioen en 2e super prestige, en had hij met de ‘Special’ 

een topper onder de pannen die 2 jaar aan een als eerste werd afgevlagd van Pau 

in de IFC Zeeland,  afgelopen seizoen werd dan weer de  2e Nat. Narbonne er aan 

toegevoegd, Een illuster rijtje zou ik zeggen. Aart Jan de toekomst ziet er 

rooskleurig uit met ‘Future’ onder de pannen. Ik ben benieuwd wat ze nog meer in 

haar mars heeft. Tot volgend seizoen bij leven en gezondheid.  

IFC Zeeland 

Jacco provoost 

 

 

 

 

 

 

 


