
Provinciaal Criterium Z.L.U. - Perpignan: 
winst voor ‘Bellissimo’ van  

Jos en Jacqueline Martens - Stein 

 

Met het einde van het internationale wedvluchtseizoen in zicht, was er voor de fondspelers nog maar 
een kans een provinciale zege in de wacht te slepen. Veel gevestigde namen hadden zich op de 
voorgaande vluchten met regelmaat in de kop van de uitslag weten te klasseren. Alleen dat laatste 
stapje naar de hoogste trede had er nog niet in gezeten. Spanning niet alleen wat betreft een 
provinciale zege maar de laatste vlucht is ook vaak de scherprechter voor een goede klassering in de 
kampioenschappen. 

Als we blijven bij de laatste vlucht dan hadden Jos en Jacqueline het beste tot het laatste bewaard. 
De eerste melding in het Limburgse kwam op naam van de combinatie Giel Janssens en Jean Hausoul 
uit Epen. Zij klokten om 20.27 uur gevolgd door Jos Martens om 20.29 uur en de top drie werd 
compleet gemaakt door Harrie en Roger Wijnands die om 20.35 uur klokten. Met 1199 mpm per 
minuut was ‘Bellissimo’ de snelste en was de provinciale zege een feit. 
 
In het seizoen 2015 slaagde Jos er in zelfs 2 provinciale zeges binnen te halen en wel op Agen 
jaarlingen en Marseille. Die laatste zege was direct goed voor de 1e nationaal en internationaal en 
daarmee kon het jaar 2015 als een absoluut top jaar worden bestempeld. 

Perpignan 2016 

Op deze Perpignan korfde Jos 6 duiven en naast de 1e Provinciaal werd nog de 23e prijs gewonnen. In 
het nationale Z.L.U. concours werd ‘Bellissimo’ als 5e afgevlagd tegen 4.027 duiven. Hiermee won hij 
zijn tweede prijs van het seizoen. Op Pau pakte hij prijs 540 in het nationale concours. In het seizoen 
2015 had ‘Bellissimo’ al laten zien dat hij wat extra’s in huis heeft. Hij won o.a. een 6e prijs in het 
Afdelingsconcours Limoges tegen 3.480 duiven nadat hij in 2014 op dezelfde vlucht de 2e prijs won 
tegen 3.702 duiven. 

‘Bellissimo’ 

Deze geweldenaar is een zoon van de nationale Asduif Agen 2014 – 2015 terwijl diens vader weer 
goed is voor meerdere toppers op de fond. De moeder is een dochter van de 1e internationaal Tarbes 
van Jos Martens zelf, terwijl de ‘Tarbes’ een zoon is van ‘Der Sjef’, een uitstekende fondklepper. 
Ook hier is ‘goed x goed’ aan elkaar gekoppeld en het resultaat is ‘super goed!’. 

 

‘Bellissimo’:  volop in de rui! 
 



Kampioenschappen  

De goede prestatie op Perpignan zorgde er tevens voor dat mooie ereplaatsen werden behaald in de 
kampioenschappen: 

 1e Keizer Grote Fond Z.L.U. 2016 

 1e Pyreneeën Cup  Z.L.U.  2016 

 1e Duifkampioen Jaarlingen Grote Fond Afdeling Limburg 2016 

 1e Generaal kampioen Morgenlossing Fondclub Midden – Limburg 2016 

 2e Europa Marathon 2016  

 2e International Bony Omega 3 Cup Fondclub Midden – Limburg 2016 

 2e Beste Duif Z.L.U.-vluchten 2 prijzen W.H.Z.B.-B.O.T.B. 2016 

 2e Super Prestige  Z.L.U.  2016 

 2e Marathon kampioen Fondclub Midden – Limburg 2016 

 3e International Bony SGR Cup Fondclub Midden – Limburg 2016 

 4e Fond Kampioen  Z.L.U.  2016 

Een goede afsluiting met deze overwinning op Perpignan van een goed seizoen 2016 
 

 
Hans Bodelier - Echt  
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