
Jaap Jongejan wint openingsklassieker vanuit St Vincent

Op 16 juni stond de Nationale klassieker vanuit St Vincent op het programma en gelet op de 
weersomstandigheden beloofde het een  eerlijke maar zware vlucht te worden. De duiven werden 
om 12.30 uur gelost met een zwak tegenwindje. De verwachtingen waren dan ook dat de duiven 
niet ’s nacht zouden arriveren maar wat later in de morgen. Toch waren de meeste liefhebbers 
vroeg uit de veren om hun favorieten op te wachten zo ook onze hoofdrolspeler Jaap Jongejan. De 
nu 74 jarige jaap speelt al vanaf zijn 8e jaar met duiven en heeft dus al de nodige ervaring 
opgedaan. Jaap mag graag in spanning op zijn duiven wachten en weet meestal niet van de vroege
meldingen omdat hij tijdens het letten de computer laat voor wat hij is. Het is bijna klokslag 10.00 
als er een duif op het hok valt en wel de “29”. Als tweede getekende is deze dame de mand 
ingegaan voor deze klassieker. Nadat de dame van eten en drinken is voorzien wordt er gebeld met
de meldpost. “Hallo Marlien met Jaap ik wil een duif melden van St Vincent”  “Dat is mooi je bent 
eerste hoe laat zit je” “09.59.33 met de 29 en dat is mijn tweede getekende en weet je verder nog 
wat” “Ja Jaap er zijn er in het zuiden een paar gemeld maar dat is alles dus je zit lekker vroeg”. 
Voor jaap begint nu het wachten of hij in de overvlucht nog gepasseerd gaat worden. Binnen onze 
fondclub is dit niet het geval en wordt de “29” als eerste afgevlagd. In sector twee moet zij 
genoegen nemen met de tweede plaats. Dat deze duivin niet aan haar proefstuk bezig was blijkt 
wel als we naar haar palmares kijken. Zij werd 8 keer gespeeld op de overnacht en wist even 
zoveel keer prijs te vliegen met als mooiste prijzen nat: 52e Agen, 68e Bergerac, 105e Cahors en nu
2e St Vincent. Jaap heeft deze duivin zelf gekweekt en in de stamboom zien we Leo kouters, en 
Polder/Bruggeman. In de afstamming zien we meerdere goede vliegers, zo won haar moeder 6 
overnacht prijzen de opa vloog onder andere een 26e nat Bordeaux en de overgrootmoeder was 
een echte topper met 14 overnachtprijzen met onder andere een 14e nat St Vincent. Deze duivin is 
100% Leo Kouters en heeft Jaap als twee jarige gekregen van zijn vriend wijlen Henk Kievit. Jaap 
speelt het nestspel en de duiven worden half maart gekoppeld en brengen twee jongen groot. 
Vanaf half april worden ze ingespeeld op de programma vluchten tot en met Pontoise (ca 330 Km). 
In totaal hebben ze dan ca 1.000 km als voorbereiding weg. Het voer is vanaf de koppeling het 
gehele seizoen hetzelfde. Naast het dagelijkse voer krijgen de duiven dagelijks wat snoepzaad, P40
en de PE-korrel van Toppigeons. Op medisch gebied valt er niet veel te beleven ze krijgen naast de 
verplichte Paramixo enting een enkele keer BS en af en toe een teentje knoflook in het water. Dat 
de duiven dit weekend bij Jaap top zaten blijkt wel als we de uitslag verder doornemen de vijf 
ingezette duiven weten in onze fondclub de volgende prijzen te behalen: 1, 35, 46, 97 en 110. 
Deze 100% score is nationaal sector 2 goed voor de volgende noteringen: 2, 142, 186, 396 en 445
tegen 2919 medestrijders. Voor Jaap is deze uitslag één van de mooiste successen die hij in zijn 66
jarige duivenloopbaan heeft behaald. Jaap wil het bestuur van de Glazenstad bedanken voor de 
geweldige feestmiddagen die zij organiseert en hoopt dat deze mooie club dan ook nog lang mag 
blijven bestaan. Jaap nogmaals van harte gefeliciteerd met deze super uitslag op St Vincent.
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