
Jaap Jongejan boekt op Cahors zijn tweede zege dit seizoen 
 
Na het behalen van de overwinning op de openingsklassieker St Vincent is het Jaap Jongejan 
gelukt om ook de afsluitende overnachtvlucht vanuit Cahors op zijn naam te zetten. Het twee keer 
in een seizoen winnen van de eerste prijs in onze fondclub is al een prestatie van formaat die niet 
iedereen gegeven is maar wel meerdere jaren is voorgekomen. Wat volgens mij wel uniek is, is  
dat deze prestatie is geleverd door dezelfde duivin. Deze dame de NL11-1701029 wist dit 
kunststukje wel uit te halen. In de reportage van St Vincent heb ik haar al beschreven en bij menig 
liefhebber zou zij na het behalen van deze hoofdprijs (tevens 2e nat) en de voorgaande 
fantastische prestaties bedankt worden voor haar diensten en ingezet worden voor de kweek. Zo 
niet echter bij Jaap. Jaap liefhebber van de NPO-vluchten heeft ze weer gespeeld op Dax deze keer 
op een stand van ca zes dagen broeden. Op St Vincent was zij gespeeld op een jong van enkele 
dagen. Dat de motivatie op Dax wat minder was blijkt wel want hierop speelt zij in het midden van 
de prijzen maar kwam wel fit thuis. Voor Cahors had zij op de dag van inkorven eieren van 15 
dagen en omdat zij van St Vincent op een jong zeer gemotiveerd en goed naar huis kwam heeft 
Jaap op de dag van inkorven een kaal jong in het nest geschoven. Dat dit geen verkeerde greep 
was hebben we gezien. ’s Morgens was Jaap al vroeg uit de veren maar hij had geen hoge 
verwachting dat er vroeg duiven zouden vallen, groot was dan ook zijn verbazing als er even na 
acht uur een duif aankomt steken, zodra zij geland is ziet Jaap dat het de 29 is. Het is 08.14 uur 
als de duif geklokt wordt. Een belletje naar de meldpost leert dat hij hier de eerst gemelde is. 
Omdat jaap op een van de kortste afstanden zit zal hij toch enige tijd geduld moeten hebben voor 
er zekerheid is of hij in onze fondclub de eerste gaat winnen. Dit blijkt na enkele uren het geval te 
zijn en hiermee heeft de 1701029 haar unieke prestatie neer gezet. Naast dat Jaap gedreven met 
zijn eigen duiven bezig is, is hij ook een zeer gedreven voorzitter van Pv de Combinatie in 
Middelharnis waarvoor hij zeer veel werk verzet. Iedere vlucht staat hij achter de inkorftafel en 
daarnaast weet hij de feestmiddag en tentoonstellingsavond prima te begeleiden. Jaap bij deze 
nogmaals gefeliciteerd met deze zege en ik weet zeker dat je nu al uitziet naar de huldiging van 
onze kampioenen in februari.  
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