
 

Reportage 
 

Sjouke Jorna wint 1e overnachtvlucht van het seizoen. 

St. Vincent werd vrijdag 10 juni gelost om 11.30.00 uur met onderweg een variabele wind. 

Het zou meteen een pittige vlucht worden met een hoogste snelheid van 918.529 meter per 
minuut, goed 55 km per uur en dan weet je hoe ze eraan hebben moeten trekken. 

Sjouke Jorna uit Hippolytushoef woont op een van de verste afstanden in Noord Holland, op 
ruim 1126 km van St. Vincent en voor degene die Hippolytushoef niets zeggen de tweede 
plaats zeg maar iets ten westen van de Afsluitdijk. 

Sjouke is al jaar in jaar uit een duivenman in hart en nieren en hij begon zo op 12 jarige 
leeftijd met wat sierduifjes en een opvanger, zeg maar de geëigende weg naar de 
duivensport. 

Sjouke nu 66 jaar is geboren in Den Oever en na zijn huwelijk zo een 35 a 40 jaar terug 
verhuist naar Hippolytushoef en daar weer direct gestart met de duiven. 

In ons gesprek herrinnerde hij mij er aan dat ik vroeger eens een duif die verdwaald was bij 
hem terug bezorgde, althans ik zat toen als vertegenwoordiger in  de Houthandel langs de 
weg en ik kon de duif afgeven bij de enige handelaar in hout in Hippo, dat zaakje werd toen 
gerund door Kees Broekhuizen. Maar dat terzijde. 

Sjouke had 6 duiven mee en de dag na lossing constateert hij zijn 1e getekende om 
14.17.50 uur. De doffer die dit flikte ging op een pul van 1 dag oud mee en we kunnen over 
favoriete standjes praten, maar de duif bepaald zelf wat of hij met al die plannen doet, 
althans hij heeft in ieder geval zijn plan goed getrokken. 



Het was niet zijn 1e wapenfeit, hij vloog een vroege prijs van Pau en is totaal 4 x ingekorfd 
nu en heeft niet gemist.  

Alle ingekorfde 6 duiven van Sjouke hebben de veilige thuishaven bereikt, maar omdat hij 
een nieuw hok van 17 meter heeft laten plaatsen en waar op nog niet alles functioneert naar 
zijn zin gaan deze 6 duiven daarop even op rust om goed aan het hok te wennen. Door het 
nieuwe hok was ook de voorbereiding van de St.Vincentduiven niet optimaal. 

Het is de laatste 3 jaar rustig geweest waar het de duivensport betreft maar Sjouke is nu 
weer aan het bouwen aan een stam duiven die de lange afstandsvluchten goed aan kunnen. 

Hij doet dat met duiven van Kees Droog, Harold Zwiers, A.P Overwater  en Cor de Heijde. 
Geen kleine namen dus en misschien staan deze duiven garant voor een mooie toekomst. 

Sjouke namens de Fondclubleden gefeliciteerd met je overwinning op St.Vincent. 

Een prachtige 2e plaats is er voor IJs Kaptein en Tijmen Soeterbroek uit Akersloot zij pakken 
hun 1e duif de NL.19-404 dat is hun 9e getekende van 16 ingezette duiven en met 12 van de 
16 duiven in de prijzen hebben ze het uitstekend gedaan. 

De 3e plaats gaat naar An van de Peppel in Wormer, deze dame in de duivensport zette de 
duiven activiteiten na het overlijden van haar man een paar jaar geleden, voort en beslist 
niet onverdienstelijk. Ook op deze St.Vincent staat An haar mannetje met 8 mee 5 prijzen te 
beginnen met haar 7e getekende de NL.17-371 op de 3e plaats in de Fondclub. Chapeau An 


