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Rieux-Minorvois  8 augustus 2020 

Ed Maat Limmen winnaar Rieux-Minorvois. 

Eigenlijk stond Perpignan op het programma 
maar vanwege de hitte die heerste in ons en 
onze buurlanden werd de vlucht terug gezet 
naar Rieux-Minorvois. 

In de Fondclub Noord Holland waren 301 
duiven ingekorfd waaronder 10 stuks van Ed 
Maat uit Limmen. 

Ed,  van professie ZZP-er runt in Limmen een 
eigen bouwbedrijf, en daarnaast heeft hij al 
heel lang duiven. 

Zoals zovelen hanteert hij al lang de droge 
mestmethode en dat is altijd goed bevallen. 
Echter door het verloop van dit seizoen, 
achterblijvers tijdens de hitte, begint hij toch 
wat te twijfelen. Mede omdat zijn duiven ook 
minder goed begonnen te trainen en dan kan je 
aan alles denken van de geijkte ziektes zoals 
het geel en orni, maar zeker ook aan 
schimmels. Hij is er nog niet achter, maar een 
ding is zeker hij is in dit seizoen niet de enige 
die het overkomen is. 



Het overnachtfondseizoen 2020 bestond uit 5 ZLU vluchten, 4 minder dus als in 2019.  

Ed begon dit seizoen met de 18e prijs op Pau van 434 duiven en dat is nog een prima prijs. 
Op de ZLU Agen pakt hij tegen 1210 duiven de 30e prijs en ook dat is top. 

Op Barcelona mist hij om dan op de vervangende vlucht van Perpignan knap de 1e te 
spelen in de Fondclub tegen 301 duiven. 

Echter de laatste vlucht Bergerac (Programma was Narbonne) laten zijn duiven weer verstek 
gaan. Een raar seizoen, dat zal niet voor iedereen zo zijn maar in de verslagen van dit jaar 
komt dit fenomeen regelmatig terug., 

Het is eenvoudig te constateren dat de kwaliteit er zit, kijken we even naar seizoen 2019, 7 
vluchten 7 x raak met Pau 29e van 398 duiven, Agen 2e van 873 duiven, Barcelona 3e van 
488 duiven, St, Vincent 19e van 209 duiven, Marseille 49e van 201 duiven (een mindere.), 
Narbonne 19e van 400 duiven en Perpignan 38e tegen 506 duiven. En dat gebeurt 4 x met 
de 1e getekende 1x met de 2e, 1 x met de 3e en 1 x met de 5e getekende. Ed beschikte dus 
over een stammetje waaruit hij de echte, zeker per vlucht mooi bovenaan kon zetten. Helaas 
al deze kanjers zijn dit jaar achtergebleven en zal hij 2021 met een jongere onervaren ploeg 
duiven weer van start moeten gaan. 

Rieux-Minervois werd gewonnen 
door de Nl. 18-763 een prachtige 
rode duivin ingekorfd op een pul 
van ca. 5 dagen. De duiven 
werden gelost om 7.45 uur en 
daags erna loopt de “763”om 
13.28.09 uur over de antenne en 
sluit haar vlucht over de 1044,979 
kilometer af met een snelheid van 
801.263 meter per minuut en de 
1e prijs. Als jaarling vloog ze op 
de ZLU St.Vincent de 30e prijs in 
de Fondclub Noord Holland. 

Over de afstamming van de duif 
kunnen we kort zijn, Ed heeft de 
duif gekregen van Piet Zuurbier uit 
Alkmaar en deze komt van 
moederskant uit een duivin van 
Brugemann Assendelft en is 
gekocht op de Marathondag van 
P.V. Zaanstreek-Noord. De 
vaderskant komt bij Marlon Kok uit 
Ransdorp vandaag. 

Verzorging, Ed laat zijn duiven die op nest worden gespeeld 1 x per dag trainen, hij voert ze 
dan eerst, wacht tot de jongen ge-aast zijn en laat ze dan los.  



De opleiding van de jonge duiven bestaat uit een keer of 4 a 5 met de kar en 1 keer een 
vlucht met de vereniging. Latere jongen worden soms helemaal niet weggebracht. Een 
spartaanse opleiding dus. 

Omdat we begonnen aan een onzeker seizoen en om zijn duiven kalm te houden kalkte hij 
zijn ramen wit en belichte vanaf de langste dag. Het seizoen begon voor hem zodra het 
mocht (vanwege de Corona), met een 4 a 5-tal trainingen met de kar, daarna gingen zijn 
oude duiven 1 x met de vereniging naar Quievrain en voor de rest maakte hij gebruik van de 
midweekse vluchten van Zuid-Holland. 

Verder runnen Ed, Cor Schermer en Marcel Tromp een klein gezamenlijk kweekhok 
waaraan iedereen heeft bijgedragen en waarvan de jongen gedeeld worden. Een prachtig 
initiatief in onze mooie sport. 

Ed, van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. 

 

De top 3 van Rieux-Minervois bestond verder uit: 

2e J.Hommes en znn Akersloot met 11 mee, 4 prijzen te beginnen met hun 7e getekende. 

3e John Hardebol Castricum 9 duiven mee, 6 prijzen en hij begint met zijn 8e getekende. 


