Seizoen 2018: sterk debuut op de internationale vluchten met ochtendlossing (ZLU-vluchten)
In het zware seizoen 2018 hebben de Gebr. Holleman een begin gemaakt met het overstappen van de marathonvluchten van het nationale (NPO)
programma naar de ZLU-vluchten. Agen jaarlingen was in 2018 de eerste ZLU-vlucht op het programma van de Gebr. Holleman. De gehele ploeg van 28
jaarlingen werd ingekorfd. Onder deze 28 jaarlingen 12 zomerjongen die in hun geboortejaar slechts 5x zelf waren weggebracht + 1 taartvlucht vanuit St. Job
(ca. 75 km.). Agen (943 km.) werd een loodzware vlucht met traag verloop, maar de jaarlingen van de Gebr. Holleman zorgden voor een prachtige uitslag. In
het landelijke jaarlingen concours met 4.776 duiven werd de volgende serie prijzen behaald: 13, 16, 18, 42, 116, 145, 260, 348, 367, 452 en 501. Een
geweldig debuut onder zware omstandigheden op een afstand van 943 km. met als bonus 3 ZLU-bokalen + de prijs voor de liefhebber met de snelste 3
getekenden (met de 2e, 3e en 6e duif). Internationaal was de uitslag zelfs nog beter. Met 11.572 jaarlingen in concours werden de volgende prijzen behaald:
29, 32, 35, 67, 192, 246, 449, 604, 660, 847 en 957.
Het bijzondere aan de uitslag was verder dat de eerste 6 duiven sterk verwant zijn. De 1e en 5e duif komen uit hetzelfde koppel en zijn kleinkinderen van De
Jellema-kweekdoffer. De 2e, 3e, 4e en 6e duif zijn kinderen uit De Jellema-kweekdoffer. De 1e en 4e duif zijn duivinnen en zomerjongen. Ze hebben Agen op
respectievelijk 2 en 3 oude pennen gevlogen. De 2e, 3e, 5e en 6e duif zijn doffers en voorjaarsjongen.
Na Agen zijn 5 jaarlingen op Narbonne (990 km.) voor hun 2e marathon van 2018 ingekorfd. Ook dat werd weer een bijzonder zware wedstrijd met hoge
temperaturen. Nationaal (tegen de oude duiven) werd het met 3.082 duiven in concours: 278, 288 en 743. In het internationale jaarlingen concours werd
het weer een topprestatie: 149, 158, 504 en 879 tegen 6.423 jaarlingen. De 5e jaarling bereikte nog dezelfde avond gewond het thuishok.
De 4 jaarlingen die na Agen ook op Narbonne een mooie klassering behaalden, staan alle vier vermeld in de PiPa-ranking ‘Beste Europese jaarse duif
internationale vluchten'. In de gehele ranking staan slechts 359 jaarlingen vermeld. De 4 jaarlingen van de Gebr. Holleman staan op de plekken 8, 40, 51 en
178.
Naast de jaarlingen-vluchten is met een kleine ploeg deelgenomen aan de internationale vluchten St. Vincent, Marseille en Perpignan. Dit om alle oude
duiven alvast 1 marathonvlucht met ochtendlossing te laten vliegen. Op St. Vincent (1033 km.) en Perpignan (1049 km.) verliep dat verdienstelijk met
internationaal op St Vincent 2 van de 6 duiven in de uitslag en op Perpignan 3 van de 7 duiven in de uitslag. Op Marseille (962 km.) werd weer een topuitslag
gemaakt. Met 5 duiven mee werd het nationaal: 50, 190, 193 en 350 tegen 2.750 duiven. Internationaal een nog beter resultaat: 233, 498, 506 en 822 tegen
9.387 duiven. De uitslag op Marseille was zelfs de 2e beste uitslag op Marseille volgens de Grootmeesters-formule van duivensportblad ‘Het Spoor der
Kampioenen’. Volgens dezelfde Grootmeesters-formule was het de 10e beste uitslag van het gehele ZLU-seizoen.

