
Martin van Nieulande grijpt het goud op Agen oud 

Agen de 2e ZLU-vlucht in de reeks van slechts 5 vluchten, gelukkig maar want dat 

zag er afgelopen Maart/April niet naar uit.  Vrijdagmorgen 24 juli werden de Agen-

duiven gelost onder prima omstandigheden. De edities van afgelopen 2 jaar kon-

den we bestempelen als loodzware concoursen, deze vlucht was  er weer een zo-

als we graag zien, een mooi verlopen vlucht met volop aankomsten op de dag van 

lossing. De wind was, nationaal gezien, duidelijk niet in het voordeel voor de “Zeeu-

wen” het was Limburg boven dit keer. Giel Janssens uit het Limburgse Epen is de 

man die het bal opent en de eerste duif klokt om 19.06 uur. Hij blijft ook op de ZLU 

meldlijst op één staan en wordt daarmee de Nationale winnaar.  

Bij de IFC Zeeland waren er 279 oude duiven ingemand en de winnaar van deze 

vlucht moeten we zoeken in Nieuw en St. Joosland en wel bij niemand minder dan 

Martin van Nieulande.  

 

Martin is op z’n 13e jaar met de postduiven in aanraking gekomen via zijn vader. 

Eerst duiven voor het plezier. Later is Martin via Leo van Schouwen (ook al zo’n 

prima presterende ZLU-speler) in aanraking met de wedstrijdsport gekomen.  

Martin had voor de vlucht Agen oude duiven, 4 duiven in de mand gestopt. Op de 

vrijdagavond van thuiskomst moest Martin nog enkele duiven inkorven in zijn club 

PV De Voorwaarts in Arnemuiden voor een opleervluchtje als voorbereiding voor 

een ZLU vlucht. Vanwege de genomen Coronamaatregelen, inkorven op ingeplande 

tijd, was Martin bang dat hij dan te laat thuis zou zijn om een eventuele “vroege duif” 



te zien vallen. Na het inkorven wensten ze Martin veel succes toe, Martin zat eigen-

lijk al op hete kolen want een vroege duif missen wil je natuurlijk voorkomen. Toen 

Martin thuis kwam van het inkorven moest hij nog snel wat werkzaamheden doen in 

het hok. Terwijl hij bezig was hoorde hij het Unikon systeem “piepen”. Het zal toch 

niet waar zijn denkt Martin, als hij de deur van het hok opent ziet hij tot z’n grote  

verbazing dat zijn 3e getekende op de klep zit. Spannende momenten volgen maar 

als snel is het duidelijk dat Martin de overwinning opeist bij de IFC zeeland en kan 

het weekend voor Martin niet meer stuk als hij ook nationaal op een prachtige 17e 

plaats eindigt.   

 

De voorbereiding voor Agen was dit jaar summier. Door de corona maatregelen 

was het aantal vluchten qua voorbereiding te weinig om toch voldoende kilometers 

te laten maken. Hier worden de duiven sinds 2002 op nest gespeeld vanwege tijd-

gebrek, en daar Martin de voorkeur heeft voor duivinnen op nest. De duiven die op 

hun eerste ZLU vlucht meegaan worden altijd op eitjes ingekorfd om ze rustig in te  

manden. Als ze 3 jaar en ouder zijn gaan ze ook wel mee op een jong van enkele  

dagen.  Zo ook de winnares van Agen, luisterend naar de naam “Hallo fly”  werd  

ingekorfd op eitjes van 12 dagen, zo mocht ze haar eerste grote opdracht  

afwerken.  



 

Martin zette in de begin jaren negentig regelmatig leuke uitslagen neer met af en 

toe  ook een podiumplaats bij de ZLU. Rond 2005 verloor Martin de ambitie voor de  

duivensport, omdat het gezin ook de nodige aandacht vroeg. Hierdoor raakte Mar-

tin  ook zijn eigen “oude soort” kwijt. 

De moeder van de winnares werd verkregen door in 2017 samenkweek te doen 

met Jan Crucq. Jan heeft nog duiven van het oude soort van Willigers uit Steenber-

gen. Jan  bood een doffer aan om daar samen iets uit te kweken. Zo kwam de in-

breng van het oude soort van Cor Willigers uit Steenbergen weer terug. De vader 

van de winnares verzilverde Martin op een bon bij clubgenoot Adrie de Nooijer. 

Martin kreeg de keus uit verschillende jongen maar had z’n keus snel gemaakt. En 

als je de afstamming bekijkt is het ook niet verwonderlijk, ook valt hier de appel niet 

ver van de boom. Zo zie je maar je hoeft net ver van huis om aan ‘goeie’ te komen.   

Martin geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft in zijn jaarlingenploeg en we kunnen 

dus wat verwachten in 2021. Martin veel succes komend seizoen en wie weet wat 

“Hallo fly” nog meer in haar mars heeft? 
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