Jelle Jellema, Nijverdal, wint Barcelona in de Fondunie 2000
Door veel andere liefhebbers, zoals de winnaar van nationaal Barcelona 2015 Kees Droog uit Andijk,
werd hij getipt als winnaar van 2016. De wind zou zijn kant op staan en hij heeft natuurlijk de kwaliteit
op het hok, die deze vlucht kan winnen, zoals de uitslag en overwinning van 2014 liet zien. Dan ligt er
een bepaalde druk op je, die je duiven maar even waar moeten maken. Een eerste nationaal Barcelona
win je niet maar zo en zeker niet ook nog eens tweemaal op de laatste drie edities. De vlucht werd
lastiger dan gedacht en daar hebben de mannen in het Zuidelijke deel van Nederland weer iets voordeel
ten opzichte van bijvoorbeeld de provincie Overijssel. Hoe knap is het dan als je met twee duiven bij de
eerste 10 nationaal speelt op een overvlucht t.o.v. Zuid Limburg van zo’n 170 km. Geweldig !!!

Fondunie 2000
De top 10 (voorlopig):
1. Jelle Jellema, Nijverdal
2. Willem Kuijt, Lunteren
3. Jelle Jellema, Nijverdal
4. Jan Roelofs, Alkmaar
5. Dirk en Elitsa Veldhuis, Amsterdam
6. Ap Peters, Zelhem
7. Jelle Jellema, Nijverdal
8. Margreet Koeman-Kok, Wormerveer
9. Levi van der Weijden, Hoogkarspel
10. Leo Pronk, Breezand
Jelle had 12 duiven mee en pakte 8 prijzen. Nationaal stonden de eerste 6 alsvolgt bij de meldingen: 3,
10, 18, 37, 77 en 173. Een fantastische serie.
De winnende liefhebber
Het is een open deur om te zeggen dat over Jelle Jellema al veel is geschreven de afgelopen jaren. Maar
het is een waarheid als een koe. Maar een verhaal is niet compleet met een klein stukje geschiedenis.
Jelle Jellema, geboren Fries, is met een duif in het hart geboren. Van jongs af aan ging hij met zijn vader
in Steggerda al mee de hokken in. Vader Últsje begon ruim 50 jaar geleden met de duiven en Jelle is er
dus mee opgegroeid. De tweede helft van de jaren ’80 zijn vader en zoon Jellema zich gaan toeleggen
op de grote fond en vanaf het begin ging het goed. In de loop van de jaren ging het alleen maar beter. In
2008 ging Jelle met zijn gezin in Nijverdal wonen en begon hij daar met een eigen hok. Vader Últsje
ging in Friesland verder. Jelle doet in principe alle marathonvluchten mee met zowel een middaglossing
als met een ochtendlossing zoals de ZLU-vluchten. Jelle en zijn vader hebben veel vroege prijzen en
mooie series gepakt, maar het voorlopig hoogtepunt is natuurlijk het winnen van Internationaal
Barcelona met ‘De Kleine Jade’ in 2014. Op die vlucht pakte hij ook nog de 3e (Inter)nationaal. Nu
komt daar een 3e en een 10e nationaal Barcelona bij. Dat wordt bij leven en welzijn een prachtige erelijst
… alleen op Barcelona al.

De winnende duif
Roos was de eerste duif van Jelle op deze Barcelona. Ze is hiermee tegelijkertijd de winnares van de
Fondunie 2000-deelnemers. Zij is ingekorfd op een stand van 14 dagen broeden. Vader van dit duifje is
een zoon Miss Gijsje van Arjan Beens. Deze doffer stond op een dochter van Het Fondkoppel (soort
Beerda). Roos won als jaarling de 30e NPO Bergerac en vorig jaar als tweejarige won ze de 370e
nationaal Pau.
De voorbereiding op het seizoen
Dit jaar zijn de duiven begin maart gekoppeld. Ze hebben toen een koppel jongen grootgebracht. Daarna
zijn de duiven een tijdje gescheiden. Begin mei zijn ze weer opnieuw gekoppeld. Na een paar dagen
broeden werd het nest opgebroken, zodat ze op eitjes van 14 dagen naar Barcelona konden. De
inspeelvluchten worden wekelijks gedaan met zo veel mogelijk maar één nacht mand. Jelle, is er nog
wat nieuws te melden over het systeem? Jelle: ‘Ik heb samen met Beyers dit jaar een eigen mengeling
gemaakt met extra veel vetten die ik de laatste 4 dagen voor inkorven voer. Verder voer ik gewoon de
gangbare Beyers-mengeling van het seizoen.’ Wat doe je aan medische begeleiding? Entingen,
ontwormen, ontluizen en scherp op het geel zijn. Heel sporadisch iets voor de luchtwegen, hooguit
eenmaal per seizoen 2 dagen (deed ik hiervoor nooit). Geel controleer ik eens in de twee weken zelf.
Daarnaast geef ik het liefst schoon water en zeker ook schoon voer (vreten ze beter) Het geel blijft in het
seizoen een gevaar dus in het seizoen regelmatig controleren en eventueel een pil opsteken. Ik heb dit
jaar opvallend weinig last van het geel, dat was vorig jaar veel meer.’
De duivenstam
De onvolprezen fondstam van de familie Jellema is opgebouwd met duiven van Piter Beerda. Een
liefhebber die jaar in jaar uit bij de beste programmaspelers van Friesland hoorde. In 1984 werd hij
Generaal Kampioen van de afdeling Friesland met louter en alleen jaarlingen. Hij was hiervoor een jaar
eerder verhuisd van het Noorden van Friesland naar een plaatsje in de buurt van Steggerda. Hij kwam
toen in de vereniging bij Últsje en Jelle. Hij vloog sterk op alle vluchten, maar op verdere vluchten met

zware omstandigheden was hij niet te kloppen. Hij maakte machtige uitslagen op moeilijke vluchten
vanuit Bergerac (wat daar in Friesland ruim boven de 1.000 km is). Dit zijn de duiven die de basis
vormen van het ras Jellema. Jelle kwam graag bij Piter en kon uren samen tot diep in de nacht over
duiven praten. Op een dag kreeg Jelle een mand vol jongen mee, waaronder 5 jongen die hij voor de
kweek moest bewaren. Uit deze duiven kwamen topduiven. Het soort wat Beerda had was een
mengelmoes van sterke Belgische duiven zoals Vanbruane, Cathrijsse, maar ook Tournier-duiven. Toen
pa en zoon Jellema zich op de zware fond gingen richten werd in de Beerda-duiven wat meer
duurvermogen gekruist. Dit lukte het beste met een duif die zij in oktober 1998 kregen (op een bon) van
Akkermans uit Nieuw-Vossemeer … Zwart Goud. Akkermans bracht vier laatjes naar Friesland voor de
bon die zij van hem gekocht hadden. Van deze duiven is goed gekweekt en vooral Zwart Goud is een
zeer waardevolle duif gebleken. Hij is voor een groot deel samen met de Beerda-duiven de basis
geworden van het hedendaagse Jellema-soort. Dit fenomeen is eind mei overleden nadat hij in het
voorjaar nog twee koppels eieren heeft bevrucht. De huidige basis bestaat voornamelijk uit twee
koppels: Zwart Goud met ‘de 02 van Beerda’ en het fondkoppel, wat bestaat uit twee Beerda-duiven.
Met jongen van beide koppels op elkaar en uit de beide koppels afzonderlijk is de basis gelegd van de
huidige Jellema-duiven. In de loop der jaren is er van alles tegen aan gezet om het ras te versterken en
dat lukt ook wel eens, zoals met duiven van Arjan Beens, Gebr. Bruggemann, Harold Zwiers en
Batenburg Maar de basis … de Beerda-duiven en Zwart Goud en zijn kinderen wordt zuiver gehouden,
zodat Jelle en ook zijn vader daar altijd op kunnen blijven terugvallen. Een heel goed voorbeeld van de
basis is de Internationaal winnares van Barcelona … ‘Kleine Jade.’ Zij komt uit een kind van het
Fondkoppel van Beerda, ‘Dirke,’ met een kind van ‘Zwart Goud’ met ‘de 02 van Beerda,’ ‘De Jade.’

De tweede en derde Barcelona-duif
De tweede duif van Barcelona duif is ‘Evi.’ Ze won eerder in het duivenloopbaan 3 prijzen bij de eerste
150 in groot verband, waaronder de 27e nationaal Perpignan in 2015. Zij komt uit een zoon van Miss
Gijsje met Mr. Beautiful (halfbroer van de vader van ‘Roos’) met ‘Sophie,’ die o.a. de 3e, 13e en 29e
nationaal St. Vincent won en de 15e nationaal Bordeaux. Zij is een dochter van Orion en Mirna. De 18e

nationaal Barcelona (7e in de Fondunie 2000) is ‘Zeus.’ Vorig jaar won deze doffer de 101e nationaal
Marseille. Hij komt uit goede vlieg- en kweekduiven. Zijn moeder vloog twee prijzen bij de eerste 100
nationaal. Zij komt uit een zoon van Zwarte Herman met Hilton (moeder Roos) en een dochter (zus
Jacky) van Zoon Zwart Goud met een samenkweekproduct van Jelle met Harold Zwiers (Inteelt Saffier
met Morssie, de stammoeder van Harold). De vader van ‘Zeus’ komt uit Zoon Zwart Goed met dochter
Iceman.
De beleving
Jelle: ‘In het seizoen ben ik dag en nacht met de duiven bezig, zeker in mijn hoofd. Gelukkig heb ik
steun van mijn vrouw als dat nodig is. Verder werk ik met een aantal liefhebbers samen, mijn vader
natuurlijk en overleg en samenkweek met Hugo Batenburg, Benno Kastelein, Fred Kramer, Jan
Morsink, Jan Willems. Die leuke contacten zijn voor mij wel een heel belangrijk onderdeel van de
sport!’ Wat blijft er zo mooi aan de duivensport? Jelle: ‘Je bent nooit uitgeleerd over bv voeding,
training, wedstrijd klaar maken enz. Erg leuk om daar met andere spelers mee te sparren.’
Tot Slot
Heb je nog een leuke anekdote omtrent deze overwinning? Jelle: ‘Roos was als jaarling erg beloftevol,
als tweejarige won ze prijs van Pau maar miste daarna twee keer. Dat viel tegen maar ze mocht blijven
omdat het zo’n mooi en lief duivinnetje is. In mei werd ze nog gegrepen door een havik, hier herstelde
ze echter snel van. Ze broed op de grond recht onder de ventilatie opening, Janneke vond dat ze in de
tocht zat en heeft twee dagen voor inkorving Barcelona de opening dicht gemaakt, misschien was dit net
dat extra zetje voor de overwinning ’ Jelle bedankt weer voor je openheid en je goede en duidelijke
uitleg. Nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige uitslag en mooie overwinning. En bij leven en
welzijn zullen we wel vaker samen een verhaal maken over een mooie overwinning, uitslag of seizoen
!!!

