
Aart Jan Maljaars, 2 jaar op rij winnaar van Pau met zijn ‘special’ 

 
 

Pau de openingsklassieker van de ZLU.  Bij de IFC Zeeland werden er maar liefst 

312 duiven in gemand en dat is toch een enorme stijging tegen over 2017 toen er 

maar 220 aan de start verschenen.  Vorig jaar was Pau ( Mont de Marsan) een snelle 

vlucht toen de prijzen allemaal  diezelfde dag  verdiend werden.  2018 was een 

seizoen met week in week uit hitte en de wind op de kop. Allemaal vluchten waar de 

schapen van de bokken werden gescheiden. 

Pau 2018 gelost om 07.00 uur onder een strak blauwe hemel en een noord oosten 

wind een mooie maar eerlijke  vlucht, waar de klasse duiven in vorm naar voren 

kwamen. 

Altijd is het dan weer spannend hoe de vlucht gaat verlopen en of er onder zulke 

omstandigheden duiven door komen. Internationaal wordt de 1e duif  in Bourseville 

(Frankrijk ) geklokt om 19.03  uur. En deze maakt nog 1060 mpm. Dus zou het in 

Nederland moeten lukken om duiven s avonds thuis te krijgen. Een regenfront in 

Noord-Frankrijk gooit echter  roet in het eten, zodat er in Nederland net geen duiven 

in de avond arriveren.  

De volgende dag is het  wederom Aart Jan Maljaars uit Zoutelande die het zelfde 

kunstje opnieuw uithaalt, na in 2017 Pau (Mont de Marsan) te hebben gewonnen is 

het dit jaar weer Aart Jan die met zijn ‘special’, de 15-3505630, opnieuw de 

overwinning op eist. Wat een duif, was het in 2017 een zeer snelle editie met 1271 

mpm en nu weet hij met 890 mpm het goud in de IFC Zeeland binnen te slepen.  

Nationaal goed voor een mooie 13e plaats en opnieuw in herhaling de snelste 

Zeeuwse duif. Vorig jaar won de ‘Special’ de 26e nationaal Pau ( Mont de Marsan)  



en de 456e Nat. Marseille dit jaar ook weer de 372e Nat. Marseille dan mogen we 

toch wel spreken van een ‘Gouden crack’ wat voor weer en wind het ook is, hij is er 

altijd en als je de stamboom ziet de appel valt wederom niet ver van de boom! 

 

 

 



Aart jan is een liefhebber van de ZLU Vluchten. En hier wordt het hele seizoen op 

afgestemd.  De 1e vlucht was  Pau waar Aart jan  4 duiven  naar toe stuurde,  met 

slechts alleen de hoofdprijs  moet hij zich tevreden stellen. De verdere vluchten zie je 

dat zijn in vorm komen, hoge prijs percentages en vroege duiven o.a  1 keer goud en 

2 maal zilver in de IFC Zeeland  op de vluchten Narbonne 18e Nat en Perpignan 21e 

nat. Heeft Aart Jan toch weer een super seizoen achter de rug. En zoals hij zelf zegt 

speelt hij niet voor de kampioenschappen, Maar als je zo’n seizoen draait dan komt 

alles vanzelf! Wat te denken van 1e ZLU Fondkampioen en 2e super prestige. Na in 

2017  ook al als 3e keizer grote fond afgevlagd te worden, dan zit hier toch echt top 

kwaliteit op de hokken. 

 

Hier in Zoutelande geen grote hokken maar een mooi maar doel treffend hok met 

rennetjes ervoor zodat ook in het stille seizoen de duiven makkelijk te verzorgen zijn. 

Met slechts 15 koppels begint hij het seizoen. Ze worden op  weduwschap 

ingevlogen, en enkele weken voor de mooiste vluchten worden ze gekoppeld, om ze 

zo voor de ZLU vluchten  op de juiste stand in te kunnen korven. Doordat Aartjan in 

Belgie werkt is het iedere morgen vroeg uit de veren zodat er dan weinig tijd is voor 

de duiven. Wat wel in het voordeel is dat hij de duiven veelvuldig lapt vanuit 

Antwerpen. Zo krijgen ze toch heel wat  extra  km in de vleugels  en doen  ze veel 

ervaring op, en voor de nestduiven is dit ideaal om ze zo in conditie te houden of te 

verbeteren. Naar het weer wordt dan amper gekeken.  Medisch wordt het hier 

eenvoudig gehouden als het nodig is wordt er wat gegeven. Ook is hij voorstander 

om de duiven in te manden bij de Nishoek. Eigen duiven in een mand zodat er geen 

duiven van andere hokken bijkomen om. Zo schakel je de kans uit om besmet te 

worden op ziekten. De jonge duiven, jaarlijks zo’n 30 stuks worden hard aan de tand 

gevoeld. zodat ze als jonge duif genoeg ervaring hebben om als jaarling gelijk mee te 



kunnen met het grote werk.  In het stille seizoen houdt hij het makkelijk, de duiven 

zitten gescheiden in de rennen voor het hok en kunnen zo alvast natuurlijke 

weerstand opbouwen. Wel vliegen ze regelmatig uit als het weer en de 

omstandigheden het toelaten.  

Met duiven van (wijlen) Cas van de Graaff en zn, Stoffel Maas en Stefan Leloux en 

zn. heeft hij uit deze duiven een aantal koppels weten te formeren die het meer dan 

uitstekend doen. 2018 was toch wel het bewijs dat hij het juiste soort onder de 

pannen heeft zitten die onder loodzware omstandigheden kunnen floreren. 

Het was weer gezellig uurtje bij Aart jan en na afloop van  mijn bezoek kreeg ik de 

‘special’ in handen gedrukt die 2 jaar achtereen de 1e vliegt in de IFC Zeeland,  met 

bijna 2 x een kristallen vaas bij de ZLU 13e en 26e Nationaal. 

Zou de ‘special’ uit zijn op een trilogie?  We zijn benieuwd of hij het in 2019 nog eens 

over kan doen. We zijn benieuwd en de concurrentie is gewaarschuwd! 
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