
 

Voorbeschouwing  ZLU Pau 2014. 

 

 

Maandag 16 juni inkorven in de bekende ZLU lokalen. 

Lossing is gepland op vrijdag 20 juni. 

 

 

 

 



Volgend  weekend staat de 1e echte Nationale krachtmeting voor de deur. Een klassieker 

met historische betekenis en met een prestigieuze uitstraling: Pau. 

De voorbereidingen in dit tot nu toe prille seizoen  zijn voor zover de weersomstandigheden het 

toelieten  optimaal te noemen. Dit zal dan ook  waarschijnlijk tot uiting komen in de aantallen voor 

dit jaar. Jaarlingen zijn conform afspraak met de NPO niet toegestaan. 

Pau, door de Colombe Joyeuse in Anderlecht-Brussel  in het leven geroepen in 1965, 

organiseert voor de  49e  keer i.s.m. de ZLU  deze klassieker.                                                                

In 2003 werd deze vlucht niet vervlogen i.v.m. de vogelpest. 

In de begin jaren was er een limiet gesteld aan het aantal deelnemende duiven per land.    

Dit alles om het unieke karakter van deze vlucht in stand te houden.    Nederland startte in 

1965 met 200 duiven, deze informatie deze week nog opgevraagd bij de “ ZLU harde schijf “ 

ere-voorzitter Bertie Jennekens.      

  Het schijnt dat Nederland het 1e jaar bijna 50 % prijs speelde, dus deze concurrent wilde 

men liever niet met teveel duiven aan de start.                                                                                                                                                        

Het duurde dan ook 5 jaar alvorens Nederland met 700 duiven mocht meedoen.            

Gezien de jaarlijks stijgende kosten gemaakt door de Belgische inrichters, werden  er 

mondjesmaat de aantallen met steeds 200 duiven opgevoerd.     

 Jaarlijks was er dan  ook een “gevecht “tussen de diverse nationale inrichters met de 

Belgische inrichter inzake het aantal deelnemende duiven per land.                                                                                    

Achter een grote pot  bier  werd aldus besloten om aantallen per land te verhogen, of niet. 

 Ik kan me de tijd nog herinneren dat voor een bepaalde datum, ik meen 1 febr. ,  

inschrijving en betaling bij de toenmalige penningmeester Hub Bemelmans uit Eckelrade 

binnen moest zijn.   Zelf was ik er een keer getuige van dat  Limburgse liefhebbers op de  

Rabo bank aan het loket bij Hub Bemelmans persoonlijk geld  gingen  storten om er maar 

zeker van te zijn dat de inschrijving werd gehonoreerd.  

Nostalgie van de bovenste plank. 

Maar het is met zoveel andere organisatie, op enig moment is men blij dat er nog 

deelnemers zijn.  Een tiental jaren geleden werd het aantal deelnemende duiven  per land 

vrijgelaten.                                                                                                                                              

Nu is er uitsluitend nog een maximum duiven per liefhebber. 

 Op Pau gaan maar 16 duiven in de mand, rieten manden, voorzien van een nieuwe stromat, 

gemaakt in eigen beheer door de ZLU.     

U kunt het maken van de stromatten volgen via de ZLU site, www: dezlu.nl ,  You Tube 

voorstelling. 1e klasse voor onze dapperen die in  het vliegseizoen 2014 inzake Internationale 

vluchten  de spits afbijten. 



 

Bijgevoegd de aantallen van de laatste 4 jaar. 

2013 2012 2011 2010 

Belgie 2022 2.007 2.338 2.215 

Nederland 3124 2.651 2.706 2.658 

Engeland 309 368 259 218 

Duitsland 1038 1.202 1.106 956 

Frankrijk 2009 2.133 2.146 2.060 

Luxemburg 39 38 46 30 

 8.541 8.399 8.601 8.137 

 

De wedvlucht Pau, wordt voor de ZLU gesponsord door de Fa. Belgica de Weerd.               

Door deze sponsoring is het jaarlijks mogelijk om mooie ere prijzen te kunnen overhandigen 

aan de winnaar op onze jaarlijkse Sterrenshow. 

De Ere-prijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door: Brabant 2000 

Op alle ZLU vluchten is er een uniek samenwerkingsverband tussen ZLU ,Top 

Pigeons, Pixeon en Postduivensportblad De Duif. 

 



Wie wordt de opvolger van : 

HANS VAN DE GRUITER – ARNEMUIDEN, 

 HIJ KLOKT OP DE DAG VAN LOSSING  OP EEN AFSTAND VAN 958.863 KM OM 19-43-36, 
SNELHEID 1231.522  MTR./MIN. 

Alle wedvluchtwinnaars zullen door deze samenwerking op een aparte manier in 

het zonnetje worden gezet. Het verslag opgemaakt door de mensen van de ZLU., 

Ad van Gils en Marcel Görtzen. OP verzoek van ODH en Het Spoor zullen ook zij 

alle info ontvangen  

Wie wordt  in 2014 de glorieuze opvolger van                                          

HANS VAN DE GRUITER - ARNEMUIDEN 

 

Hub Wetzelaer. 

Sekr. ZLU. 


