
Zuid Limburgse Unie ( Z.L.U. ) vluchten 2022 
 

Prachtige prestaties leden M.B.v.P. op de ZLU-concoursen. 

Het seizoen zit erop en we kunnen ons weer gaan opmaken voor de huldigingen van de 

kampioenen van het afgelopen seizoen. Naast het reguliere vliegprogramma kennen we ook 

de zgn. ZLU-vluchten. Dit zijn wedvluchten varierend in afstanden van 850 tot 1150 km met 

bekende plaatsnamen zoals oa Marseille, Barcelona etc. Ook aan deze vluchten wordt door 

een aantal liefhebbers van de MBvP deelgenomen en niet alleen dat er worden ook 

geweldige prestaties behaald door onze leden. Hieronder treft u een overzicht aan van de 

losplaatsen, afstanden en de eerste 3 geklasseerden uit onze club. 

 

Pau (Bordeaux) gemiddelde afstand 856 km. en een deelname van 4891 duiven. Prijs 74 L. 

de Heijde, prijs 91 J.v. Gijzel en prijs 102 C. de Heijde. 

 

Agen oude duiven met een gemiddelde afstand van 912 km. en een deelname van 6019 

duiven. Prijs 22 P. Nous, prijs 42  en 58 R. de Leeuw. 

 

Agen jaarlingen met uiteraard dezelfde afstand als bij de oude duiven en een deelname 

van 6174 duiven. Prijs 76 J. v. Gijzel, prijs 111 en 130 R. de Leeuw.  

 

Barcelona met een gemiddelde afstand van 1141 km. en een deelname van 4842 duiven. 

Prijs 79, 95 en 146 C. de Heijde. 

 

St.Vincent (Tarbes) met een gemiddelde afstand van 1006 km. en een deelname van 2308 

duiven. Prijs 11 R. de Leeuw, Prijs 28 en 34 C. de Heijde. 

 

Marseille met een gemiddelde afstand van 937 km. en een deelname van 3338 duiven. Prijs 

96 en 300 C. de Heijde en prijs 228 J. Rovers. 

 

Narbonne met een gemiddelde afstand van 958 km. en een deelname van 6260 duiven. 

Prijs 2 en 380 R. de Leeuw en prijs 25 C. de Heijde. 

 

Perpignan met een gemiddelde afstand van 1018 km. en een deelname van 3805 duiven. 

Prijs 5 en 57 R. de Leeuw en prijs 35 C. de Heijde. 

 

Uiteraard hebben deze prestaties er ook voor gezorgd dat een aantal van onze leden tijdens 

de wintermaanden gehuldigd gaan worden voor hun behaalde kampioenschappen. 

 

In de voorlopige uitslag van het marathonklassement staan Cor de Heijde en Rex de 

Leeuw op een resp. fraaie 2e en 11e plek. 

 

Ook in het klassement van de marathon voor de 8 eerstgetekenden staat Cor de Heijde 

op een mooie 7e plaats.  

 

In de voorlopige eindstand van de “keizer van de grote fond” staan Rex de Leeuw en Cor 

de Heijde op de 3e en 7e plek en bij de ZLU fondkampioenen staan zij op de 4e en 6e plek. 

 



In de Pyreneeëncup staat Cor op de 2e en Rex op de 4e plaats.  

 

In de Superprestige staan Rex en Cor zelfs op 1 en 2.  

 

Tenslotte mogen onze leden op de feestavond van de ZLU vier van die felbegeerde vaasjes 

gaan ophalen en dit betekent dat ze afgelopen jaar bij de eerste 25 prijswinnaars op de 

verschillende ZLU-vluchten geëindigd zijn.  

 

Opnieuw geweldige prestaties neergezet door de leden van onze club en een welgemeend 

proficiat. Voor deze bijdrage gaan alle credits naar Christ Dudok die bovenstaande voor mij 

op papier gezet heeft. Bedankt hiervoor. 

 


