Jan Polder, Middelharnis.
Al meer dan 30 jaar aan de top van de internationale marathonvluchten en dat ook al 30 jaar lang
gebaseerd op dezelfde basisduiven. De allerbelangrijkste waren: 2 kinderen van “de Marseille” van
Jac. Steketee en een kleindochter van “de Witbuik” van Bas en Hugo Batenburg. Beide lijnen
gebaseerd op het wereldberoemde ras Jan Aarden. Bij Steketee hoofdzakelijk via Jan Cools en bij
Batenburg vooral via Piet Lazeroms.
Deze basisduiven gaven tal van kopvliegers en zelfs nationale en internationale winnaars. Eén
hiervan is ‘VICTORIA’, geboren uit een zoon van “de Marseille” x kleindochter “Witbuik”.

De VICTORIA DYNASTIE.

Vandaag de dag draait alles op de duivensites om slechts een handvol populaire duiven
welke enorm zijn gepromoot en commercieel optimaal zijn neergezet. Hele beste duiven, dat
zondermeer, met prijzen die “sky high” gaan. Of de ‘VICTORIA DYNASTIE” veel minder is
????
Oordeelt u zelf maar.
Voor zij naar Japan werd verkocht won “VICTORIA” de memorabele St. Vincent in 2005,
tegen 32.149 duiven. Een loeizware vlucht, waarbij slechts 2 duiven een snelheid van meer
dan 900 meter per minuut lieten noteren. ‘VICTORIA ‘ vloog meer dan een half uur vooruit.
Een jaar eerder had zij reeds de 7e nat. St. Vincent gewonnen en dit op een aanzienlijk
snellere vlucht.
De Victoria-lijn heeft mij mondiale bekendheid gebracht en wat ik zelf al eerder heb ervaren
wordt nu door heel veel sportvrienden over heel de wereld heen ervaren en ook bevestigd;
Deze lijn duiven geeft heel veel winnaars in grootverband, nee, niet alleen kopprijzen, maar
1e prijzen op nationaal en internationaal niveau. Juist voordat ik dit stukje schreef werd ik
door Jacko Maas van de Gebr. Maas en zn. geïnformeerd dat hun Lady Barcelona 1e nat.
asduif is geworden over de laatste 3 jaar Barcelona. Dit betekent dat zij de beste Barcelona
duif van Nederland is over deze jaren. Jacko vertelde mij dat hij de moeder van deze duif
samen met zijn vader heeft uitgezocht en nu blijkt dat deze moeder dezelfde grootmoeder
heeft als Victoria

Dit zijn de 1e prijzen, gewonnen in nationaal verband, met duiven nauw verwant aan
“Victoria”.

1e nat. St. Vincent, 12.541 d, in 2018, K. Klink, vader is ingeteeld naar Victoria en ook de moeder is
100% Polder.
1e nat. Bordeaux, J.D. Melaard en zn. Moeder is halfzus Victoria
1e nat. Agen, Dirk Snoeren, 7125 d. in 2016. Kleinkind Victoria. Duif won ook 4e nat. Bordeaux
1e int. Agen, Rutger Rittersma, 23.539 d. in 2013,, moeder is kleindochter Victoria
1e int. Bordeaux, Rik Coppens, 10.169 d. in 2012, moeder is ingeteeld naar Victoria
1e nat. Altamar, Santiago Lara (esp) 825 km race, waarvan 300 km over zee. Moeder is kleindochter
Victoria.
1e nat. St. Vincent, 32.149 d. in 2005, Victoria zelf, Hok Jan Polder
1e nat. Marseille 4.899 d. in 2014, komt uit zus Victoria, hok Jan Polder (1e int dv.)
1e nat. asduif, Tim Hage, 2010, Vaderskant Witstaart/Victoria
1e int. asduif Pau, 1998 – 2002, is halfbroer Victoria, hok Jan Polder
1e nat. asduif 2017 – 2018, moeder is kleindochter Victoria, hok Jan Polder

1e nat. asduif, Tim Hage, 2010, Vaderskant Witstaart/Victoria
1e nat. asduif Barcelona, 3 jaar, 2016-2018, Gebr. Maas en zn.

Dat zijn 8 (int) nationale winnaars en 5 (int) nationale asduiven

Let op !!!!!! We noemen hier alleen de 1e prijzen in nationaal verband.
Overige top noteringen zijn talloos.
Op eigen hok werden ook in 2018 weer 2 nationale topnoteringen behaald op de Internationale
vluchten,

Op St. Vincent ZLU werd de 13e nationaal (2e NIC) gewonnen met een kleinzoon van Victoria.
Op Narbonne ZLU werd de 12e nationaal (1e NIC) gewonnen door Little Blue. Dit is een zoon van
Annemarie (1e nat. Marseille). Annemarie is een dochter van zus Victoria. De vader van Little Blue
(won zelf 3e nat. St. Vincent) komt uit een broer van Victoria
Daarnaast is “the Black Warrior” beste nationale ZLU duif over 2017 – 2018, met 6 uit 6. Hij is een
directe zoon van Dieseltje (is kleindochter Victoria).

“VICTORIA” werd via Jan Hermans verkocht naar Japan aan Mr. Kijima. Daar verkreeg Mr. Yonekura
een kleinkind van haar, welke in 2014 6e prijs won tegen 5.490 d., op een marathonvlucht met een
afstand van ruim 992 kilometer. Kijk eens wat een fantastische duiven in deze pedigree.

JAPAN12LH05295 Blue Hen K. Yonekura
‘14 Japan Cup 992.713K 5.490d. 6e
Father : JAPAN06MB14660 H. Kijima (He is the owner of many many world famous champions)
Grandfather : “Marathon Man” Velterman & Zn
Barcelona N. 7.175d 33e
Dax N. 8.588d 13e

Grandmother : “Victoria” J. Polder
St. Vincent N. 32.149d 1e
Mother : JAPAN05MB00031 H. Kijima
Grandfather : “Super Ben” Robert Ben, France
‘04 Barcelona I.N. 24.914d 5e

‘03 Barcelona I.N. 20.204d 20e
Grandmother : “Miss Waalre” Koopman & Zn
St. Vincent N. 15.122d 1e

