
 

Good old Jaap Luitjes Alkmaar schrijft legendarische Tarbes op zijn naam. 

Waarom legendarisch ? Omdat we ons waarschijnlijk nog lang zullen heugen dat deze nationale Tarbes 

veranderde in een sectorale vlucht. Al weken lang is Nederland in de ban van onbestendig weer. En ik schrijf 

Nederland maar dat is niet terecht tenminste niet voor Noord Holland waar we overwegend genieten van 

redelijk tot mooi weer. Maar ook het weer in dat deel van Europa dat voor ons van zo een groot belang is, 

België en Frankrijk, is niet goed genoeg om de vluchten te lossen. Dit gold ook voor Nationaal Tarbes, dat 

afgeblazen werd door de NPO.  Dat er toch een vlucht kwam was te danken aan de lossingsverantwoordelijken 

van de afdelingen 5-6 en 12. Natuurlijk zal menigeen zijn hart vast gehouden hebben bij de gedachte dat de 

lossing ook verkeerd uit zou kunnen pakken. Voor zover nu bekend is het een goede vlucht geworden voor 

Noord Holland. De overwinning in de Fondclub Noord Holland komt bij een routinier terecht, Jaap Luitjes uit 

Alkmaar. Een man geboren met een duif in zijn hart en die ondanks de sterke leeftijd van 79 jaar nog dagelijks 

bezig is met zijn duiven.  Het verschil met vroeger is alleen dat het nu wat rustiger aan gaat. Maar de drive is en 

blijft aanwezig.  Jaap was morgens in zijn hok aan het schoonmaken toen zijn vrouw riep dat er een duif op de 

klep zat en  ja, Jaap had ze nog niet verwacht. De winnaar Nl. 07-1659346 is een weduwnaar die de afstand van 

Tarbes 1103,055 kilometer met een snelheid van 1219.743 meter per minuut wist te overbruggen, hij hield 

daarmee 683 concurrenten op afstand. De Nl.07-346 is een echte overnachtfondduif, zijn vader is afkomstig 

van Eijerkamp en is indertijd speciaal door Jan Jaap Eijerkamp voor Jaap uitgezocht en komt uit de lijnen van de 

Black Giant. De moeder van de “346” is ook een Eijerkamp maar was al langer in het bezit van Jaap. De “346”is 

nu niet bepaald een groentje want hij vliegt al jaren aan één stuk zijn boontjes bij elkaar. In dit seizoen heeft hij 

al 3 vluchten gehad met het volgende resultaat: Agen 113
e
 in NZH, Cahors 69

e
 NZH en nu dan de 1

e
 van Tarbes. 

Over een gouden soort gesproken. De overwinning op Tarbes is wel het einde van zijn vliegcarrière hij mag nu 

zijn kunsten gaan vertonen op het kweekhok. Het voersysteem van Jaap is simpel maar doeltreffend. Hij voert 

zijn duiven in potjes, begint bij de opbouw met zuivering, naar de vlucht toe werkend met Mariman 

weduwnaarsvoer aangevuld met een korrel en snoepzaad. Jaap zit vaak zijn duiven te observeren en hij wist 

dat hij zijn “346”als 1
e
 getekende moest zetten, hij vertoont, als hij vorm heeft, namelijk speciaal gedrag. Jaap 

heeft op de volière een tegel liggen en als hij daar bezit van neemt weet Jaap hoe laat het is, hij vecht dan elke 

duif die in de buurt komt van de tegel af en dan weet Jaap genoeg om hem als eerst getekende in te zetten.  

Jaap namens alle Fondclub leden van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. 

Gerard Dekker 
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