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Barcelona voor Jan Roelofs. 
Door Gerard Dekker 

Als we het hebben over gevestigde namen in het recente verleden, dan mag de naam van Jan Roelofs 

uit Alkmaar niet ontbreken. Legendarisch was zijn Grijskop of het Montarkoppel. Ook nu nog zullen, 

na de verkoop van de duiven in de winter van 2007 - 2008 , vele nazaten van die duiven furore 

maken op het strijdtoneel van de lange vluchten. 

Na deze verkoop en zijn verhuizing is Jan in 2010  weer met een aantal late duiven van zijn eigen 

soort begonnen.   

Jan Roelofs nu 58 jaar heeft niet zomaar een naam opgebouwd, in ieder geval geen naam die van 

toevalligheden aan elkaar hing. Nee het was een samenspel tussen de klasse van zijn duiven en de 

feeling van Jan daarvoor. Dit zal ook de reden zijn dat zo kort na de herstart zijn naam alweer 

regelmatig opdook in de uitslag. 

Binnen een aantal afzienbare jaren staat er een nieuwe kolonie op poten die direct laat zien dat het 

niet om kwantiteit maar om kwaliteit gaat. Buiten zijn 1e prijs op Barcelona ziet dit jaar op de tot nu 

toe 4 vervlogen ZLU vluchten het rijtje er als volgt uit. 

In de Fondclub Noord Holland 

Pau, 3e van 400 duiven 
Agen 3e van 1090 duiven 
St. Vincent 21e van 335 duiven en dan nu 
Barcelona 1e van 554 duiven. 
 
Allemaal kopprijzen tot nu toe in seizoen 2016 en dat geeft aan dat Jan met het formeren van zijn 
nieuwe ploeg de weg naar boven zeker heeft gevonden. 
 
Barcelona ging op 2 juli om 11.15 uur los, dat het geen makkelijk vluchtje zou worden bleek al gauw 
toen de snelheden de 1000 meter grens gingen benaderen. 
 
Jan constateert zijn NL.10-570 zijn eerst getekende van de 5 ingezette duiven, om 14.28.12 uur, de 
duivin heeft dan de afstand van 1266.020 kilometer overbrugt met een snelheid van 999.069 meter 
per minuut. 
 
De “570”is een bijzondere duivin die komt uit de lijnen van het welbekende Montarkoppel en ze 
wordt puur en alleen op Barcelona gespeeld. Als voorbereiding op die vlucht heeft ze 2 vitesse en 3 
midfondvluchten gehad. Jan speelt zijn duiven eigenlijk nooit in op de dagfond en met reden dat als 
het wat moeilijk wordt er gauw neststanden verloren gaan. Andere wapenfeiten van deze 
Barcelonaduivin zijn: 2013, 140e Barcelona in Noord Holland, 2014, 121e Nationaal Barcelona en 51e 
Nationaal duivinnen. 2015, 103e provinciaal Barcelona en als kers op de taart in 2016 dan de 1e in de 
Fondclub in Noord Holland en de 12e Nationaal.  
 
 



 

www.fondclubnh.nl 

 
De “570” legt heel slecht eieren en Jan had er tijdens de voorbereiding eieren onder geschoven en 
tegen de inkorving aan deze eieren vervangen door een klein jong. Reden genoeg voor de “570”om 
zich in te zetten en de 1e prijs bij Jan binnen te brengen. 
 
Verder bestaat het voer voor de vliegduiven die op reis gaan uit een 
goed vliegvoer aangevuld met wat Tovo en P40. Alleen de duiven 
die ingekorfd moeten worden krijgen een drietal dagen van te 
voren dit voer in hun broedbakken. 
 
Jan heeft zijn duivin eigenlijk niet zien arriveren, maar omdat hij 
wist dat Dirk Veldhuis al had gedraaid was hij naar buiten gelopen, 
toen hij zich omdraaiden om weer naar binnen te gaan hoorde hij 
het systeem piepen en was zijn eerste prijswinnares binnen 
gelopen. 
 
Jan namens alle leden van de Fondclub Noord Holland gefeliciteerd met deze fantastische prestatie.  
 
Dat Barcelona geen makkelijke was, mag blijken dat er tussen de tijd van de 1e prijswinnaar van Jan 
Roelofs en de laatste prijsduif maar liefst  23 uur verschil zit in de aankomsttijden. 
 
Rest nog de opvolgers op de plaatsen 2 en 3 te feliciteren met hun resultaten op deze zware vlucht. 
Dat zijn respectievelijk Dirk en Elitsa Veldhuis uit Amsterdam en Margreet en René Koeman uit 
Wormerveer. 
 

DE TOP 10 

1. J.C. Roelofs, Alkmaar 2. Comb. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 3. Margreet Koeman-Kok, 

Wormerveer 4. & 6. Levi van der Weijden, Hoogkarspel 5. L.A. Pronk, Breezand 7. Kees Droog, Andijk 

8. N.C. Volkens, Bergen 9. N. Tetteroo, Purmerend 10. F. de Boer, Bovenkarspel. 

 

Jan Roelofs, 

 winnaar Barcelona 


