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Good old Jaap Luitjes winnaar St. Vincent 2016 
Door Gerard Dekker 

Dit seizoen hebben we een beetje ruzie met de weergoden, met andere woorden het zit ons niet 

mee en al 4 weken lang kunnen we niet concoursen op zaterdag. Zondagsvluchten dus. 

St. Vincent werd dus niet op vrijdag gelost, maar lossing werd doorgeschoven naar zaterdag. Voor 

onze gevleugelde vrienden zal dat niet zo een probleem geweest zijn want die zaten al sinds 

dinsdagavond lekker droog in de manden terwijl op hun heenreis bijna iedereen verdronk in de 

plensbuien in Frankrijk, het vakantieland bij uitstek. Dat de laatste tijd in verband met de 

veranderingen in het weer en hele vele water dat daar neer komt misschien wel de eretitel van 

zwemnatie (die wij tenslotte zijn) gaat overnemen. Rare gewaarwording dat wij op zaterdag en 

zondag ons meestal koesteren in het zonnetje en bijna niet kunnen begrijpen dat het weer elders zo 

slecht is. 

Maar we gaan naar de fantastische winnaar van St. Vincent editie 2016, Jaap Luitjes. Het lijkt me 

overbodig Jaap uitgebreid voor te stellen, want deze 80 jarige jongeling heeft al zoveel prachtige 

prestaties, maar ook 1e prijzen op zijn naam staan, dat als je dit niet weet je onder een steen leeft. 

Jaap dus, die eerst helemaal zijn duiven niet wilde meegeven op St. Vincent, maar die over de streep 

werd gehaald door een oomzegger die een week voordien naar Tilburg moest en Jaap belde met de 

vraag of hij de duiven moest meenemen voor een oefenvluchtje. Van dat oefenvluchtje kwam de NL. 

2012- 1477064 als eerste aan en dat was reden genoeg voor Jaap om toch met de korf richting 

Nationaal Inkorf Centrum te gaan en uiteraard met de “064”als eerst getekende. 

St. Vincent werd zaterdag 18 juni gelost om 13.00 uur en dik 

voordat er 24 uur verstreken liep hij om 11.35.06 uur in Alkmaar 

over de antenne en had de afstand van 1090.773 kilometer 

overbrugd met een snelheid van 1114.056 meter per minuut. 

Jaap heeft hem niet zien komen en niet alleen omdat hij buiten 

vaderdag zat te vieren, nee hij hield de lucht nauwlettend in de 

gaten. Maar toch hij zag de “064” pas toen deze al op de klep 

zat. Het is een heel verrassende duif, het was niet alleen op St. 

Vincent dat Jaap hem niet zag komen, het is sterker hij heeft 

deze duif nog nooit zien komen. Hij zit altijd als een duveltje uit 

een doosje op de klep.  

De “064” heeft Jaap zelf gekweekt en in de bloedlijnen van 

vaderskant vinden we de soorten Van de Wegen, De Hulk van 

Eijerkamp (Lijn Black Gigant), Aarden en Silver Toye. Van moederskant voert hij het ook het Aarden 

en Van de Wegenbloed. De “064”heeft nog een trekje dat hem bijzonder maakt, hij vliegt namelijk 

altijd in de prijzen of het nu op een vitesse of overnachtfond is.   
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De “064” is een opvallend rustige doffer en wordt gespeeld als weduwnaar. Overigens speelt Jaap 

alleen nog maar met doffers, hij voelt zich misschien zo af en toe nog wel als een jonge god, maar hij 

is realist genoeg om te weten dat zijn leeftijd behoorlijk meespeelt. Jaap doet overigens alles zelf 

nog, van schoonmaken tot het inkorven en sjouwen met de manden naar de club. Jaap ziet de 

“064”als zijn maatje en is zoals hij zelf zegt altijd met hem aan de praat, of dat helpt, misschien, maar 

denkelijk wel want deze doffer heeft in 2015 al de 7e op Cahors gevlogen in een deelnemersveld van 

1193 duiven en ook in 2015 de 10e Bergerac tegen 678 duiven en dan nu op de 1e 

overnachtfondvlucht vanuit St. Vincent de 1e, niet alleen in de Fondclub Noord Holland maar ook de 

1e in de sector. Chapeau Jaap en gefeliciteerd met deze mooie overwinning en fantastische duif, die 

in 2015 ook al de Kampioensduif NPO Marathon was. 

Iedereen die met duiven speelt heeft een eigen voersysteem en er zijn vele wegen die naar Rome 

leiden, Jaap geeft naast de normale bijproducten een zelf samengesteld voertje dat bestaat uit een 

goedkope zak weduwnaarsvoer, een super melange vliegvoer aan gevuld met Energy van Beijers en 

dan nog een handje pinda’s er doorheen. Verder wordt er hier gevoerd in potjes in de broedhokken 

en de duiven krijgen in de morgen en in de avond een volle eetlepel van dit eigen mengsel. 

Jaap, namens de leden van de Fondclub nogmaals van harte gefeliciteerd en we hopen in de 

toekomst nog vaak vuurwerk van je te zien. 

Resten de felicitaties aan Aris Louwe Den Helder met zijn mooie 2e plaats en Rob Timmermans uit 

Schellingwoude die ook alweer aan het venster tikt met een prachtige 3e plaats op het podium. 

Gerard Dekker 

DE TOP 10 

1. Jaap Luitjes, Alkmaar 2. Aris Louwe, Den Helder 3. R. Timmermans, Schellingwoude 4. W. 

Klaverstijn sr., Amsterdam 5. & 10. Kees Niesten jr., Heemskerk 6. A. Pastor, Amsterdam Noord 7. Th. 

B.W. Renting, Westzaan 8 Ysbr. Kaptein, Akersloot 9. Henk Bos, Purmerend 


