
 

 

Martijn de Groot, Egmond a/d Hoef, winnaar 1
e
 ZLU-vlucht PAU 

 
PAU, traditioneel de 1e Ochtendlossing ZLU, gelost om 14.00 uur, veel gekker moet het toch 
niet worden. Toch zijn op deze vlucht, althans in Noord-Holland, nachtelijke aankomsten 
zoals op Montauban een dag eerder, uitgebleven. Kennelijk zijn de omstandigheden toch 
weer anders geweest. De overwinning was echter toch voor een specialist op de Ochtend-
lossingen, n.l. Martijn de Groot uit Egmond a/d Hoef, die om 8.57 uur zijn nestduivin, de 5-
1236723, klokte, welke later goed bleek voor een 1e plaats in de Fondclub; de snelheid 
bedroeg 1142 mpm op een afstand van bijna 1100 km. 
Er wordt gevlogen onder de naam Martijn de Groot maar het betreft  eigenlijk een combinatie 
met Bert Leijen.De Combinatie manifesteert zich de laatste jaren uitstekend op de 
Overnachtfond; vorig jaar werden ze nog 2e Keizer-Generaal van de Fondclub.  
Martijn heeft zijn handen vol aan zijn Bouwbedrijf, maar ziet daarnaast toch nog kans om de 
tijdrovende functie van (waarnemend) voorzitter van de Fondclub uit te oefenen. 
De Fondclub feliciteert zijn voorzitter met het succes op PAU; de 2e en 3e plaats zijn voor 
Peter Huiberts uit Alkmaar, resp. Dirk Pals uit Bovenkerk. 
 
 

De vader van de 'Pau winnares V 5 
12367723'  is gekweekt uit de ' Montar 183' 
 en deze komt direct uit het Montar koppel 
van Jan Roelofs. De moeder komt van Mevr. 
Van Tuyl (John Schoemaker) deze duivin 
werd in 2005 ingekorfd op Pau en vloog toen 
prijs met als stand op jongen van 5 dagen. 
Een van die jongen was de '723' Toeval??? 
wie zal het zeggen. Als voorbereiding 
diverse vitesse vluchtjes vervolgens Orleans 
en 2 keer naar Achthuizen met de 
opleerwagen van de Egmondse 
Pyreneenclub. 
Ze werd gespeeld op een jong van 7 dagen. 
Als jaarling vloog ze prijs op de 
tweede Bordeaux middaglossing. 
 
 
 
Martijn stelt de duif dit keer centraal (zie foto) 

 

 

 

Zie ook www.fondclubnh.nl 


