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Het aangewezen kampioenschap, waarvoor 2 van de drie bovenste duiven van de 
poulebrief meetellen is in 2014 gewonnen door Aart Jan Maljaars uit Zoutelande. 
Deze … jarige lasinstructeur alias troubleshooter heeft een drukke baan bij ROB in 
het Belgische Zwijndrecht en woont boven een supermarkt pal aan de Zeeuwse 
duinen. 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 v.v. mechanische afzuiging. Kleine rennen ervoor 
en een klein kweekrennetje voor een vijftal kweekkoppels. Dat is zijn hele 
accommodaties en daar moet het op gebeuren en … daar gebeurt het ook op. Aart 
Jan speelt al een behoorlijk aantal jaren aan de top en dan is bijzonder knap zeker 
gelet op het beperkt aantal duiven wat hij bezit. Wat denk u van de navolgende 
nationale kopprijzen in de jaren 2010 t/m 2014: Pau 2, 61, 83; Bordeaux jrl. 15, 46, 
56, 62; Barcelona 33; Tarbes 31; St. Vincent 25, 82, 88; Marseille 80, 100, 101; 
Narbonne 3; en vermoedelijk vergeet ik er dan nog een paar.  
 

 
 
Er  overwinteren slechts circa 45 duiven. In de zomer komen er een 30 jonge duiven  
bij. De selectie is hier dan ook keihard. Ook de jaarlingen moeten zich bewijzen 
anders is het voor hen einde oefening. Door de beperkte tijd die Aart Jan heeft houdt 
hij zijn duiven zo eenvoudig mogelijk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan is 
zijn stelregel. Zo zijn o.a. de drinkpotten van een voorraadreservoir voorzien. Er 
wordt alleen op het nest gespeeld en dan ook nog alleen op eieren. De stand varieert 
zoals het uitkomt tussen 3 en 14 dagen.  Als Aart Jan ’s-avonds van zijn werk thuis 
komt gaan alle duiven jong en oud tegelijk naar buiten. In de voorbereiding speelt hij 
de duiven vanwege het nestspel bij voorkeur slechts op vlucht met 1 nacht mand. Dit 



geldt ook voor de jonge duiven. Er wordt meestal ingemand in Terneuzen.  Aart Jan 
zijn duivencarrière is begonnen in 1992, althans wat betreft de postduiven. In de 
jaren daarvoor was hij al zeer succesvol met Nederlandse hoogvliegers. Van 1992 
dus in de postduiven samen met René Melis werd de combinatie Melis-Maljaars 
gevormd. Vanaf 2000 is Aart jan onder eigen naam gaan spelen en overgestapt naar 
de grote fond. Er wordt bij voorkeur deelgenomen aan de ZLU-vluchten. Medische 
gezien zijn er hier geen bijzonderheden. Voor de vluchten wordt er altijd een 
dierenarts geconsulteerd. Voor het seizoen een BS-kuurtje en tijdens het seizoen af 
en toe iets tegen het geel. Voldoende dus om prima te presteren. In aangewezen 
kampioenschap wordt gewonnen met de navolgende prijzen: 
Pau (216 duiven): 8 (1e get.) 
Bourdeaux Jrl. (298 duiven): 22 en 52  (3e en 1e get.) 
Barcelona (237 duiven): 5 (3e get.) 
St.Vincent (239 duiven): 3 en 9 (2e en 3e get.) 
Narbonne (422 duiven): 8 (1e get.) 
Perpignan (336 duiven): 16 en 46 (2e en 1e get.)  

 
 
De duiven zijn in hoofdzaak afkomstig van Stoffel Maas en Cas van de Graaff & 
Zoon. Ook van Stefan Leloux  werd een prima duif gekregen die niet alleen zelf 
uitstekend presteerde (o.a. 10e Nat. Pau) maar ook prima kinderen op de wereld 
zette. Een kleinzoon van deze doffer is voor Aart Jan de topper op zijn hok in 2014 
met o.a. een 3e prijs op St Vincent (239 duiven) en een 16e prijs op Perpignan (336 
duiven). 



 
Aart Jan Maljaars, een liefhebbers waar we ook in 2015 zeker weer rekening mee 
moeten houden. 
 
IFC Zeeland 
Jaap Bruggeman 


